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ดวยความหวงใยสุขภาพของ ลูกคาคนพิเศษเชนคุณ
เอไอเอ ขอมอบบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ แพ็กเกจแพลทินัม
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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รายชื�อโรงพยาบาลที่ ใหบริการ
7
จุดมุงหมายการตรวจสุขภาพ
12
การเตรียมตัวกอนตรวจสุขภาพ
13
สิทธิประโยชนเพิ่มเติมเมื�อใชบัตรตรวจสุขภาพในชวงเดือนเกิด 14
ขอกำหนดการใชบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ

2 ขอกำหนดการใชบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ
“

“ สิทธิพิเศษ สำหรับลูกคาคนสำคัญ

ทานสามารถเลือกรายการตรวจสุขภาพหรือบริการได 1 รายการจากทัง้ หมด 13 รายการ กรุณาดูรายละเอียดหนา 3

ขอกำหนดการใชบัตรกำนัลตรวจสุขภาพประจำป 2564
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัทจะออกบัตรกำนัลใหสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ตามเงื�อนไข 1 บัตรตอ 1 ทาน
กรุณาแสดงบัตรกำนัลทีล่ งลายมือชือ� พรอมบัตรประจำตัวสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ หรือบัตรประจำตัวประชาชนตอเจาหนาที่ โรงพยาบาลและฝายการแพทย เอไอเอ เพือ� รับสิทธิ
กรุณาติดตอโรงพยาบาลและฝายการแพทย เอไอเอ กอนเขารับบริการเพือ� ทำการนัดหมายลวงหนา และยืนยันรายการตรวจที่โรงพยาบาลและฝายการแพทย เอไอเอ สามารถใหบริการได
ทานสามารถใชบัตรกำนัลไดตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ 2565 หากทานไม ใชสิทธิในระยะเวลาที่กำหนดถือวาทานสละสิทธิ์
ทานสามารถโอนสิทธิในบัตรกำนัลใหบุคคลในครอบครัวเดียวกัน โดยกรอกรายละเอียดการโอนสิทธิบนบัตรกำนัลใหครบถวน พรอมลงลายมือชื�อ
บัตรกำนัลไมสามารถเปลี่ยนหรือทอนเปนเงินสดและไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื�นได
กรณีเลือกรายการ PL11 ตรวจสุขภาพแพ็กเกจซิลเวอร S1 - S9 รับสิทธิ 2 ทาน โดยเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (ทานละ 1 รายการ) สงวนสิทธิ์เขาใชบริการในวัน เวลา
และโรงพยาบาลเดียวกันที่รวมรายการ
8. กรณีเลือกรายการ PL13 ตรวจสุขภาพประจำปตามรายการมาตรฐานแพ็กเกจคลาสสิก (C1) สำหรับ 5 ทาน โดยเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (ทานละ 1 รายการ) ณ ฝาย
การแพทยเอไอเอ สงวนสิทธิก์ ารใชบริการ 5 ทาน พรอมกันในวัน เวลา เดียวกันเทานัน้ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม และนัดหมายเวลาไดท่ี โทร. 0 2783 6261, 0 2783 7344
9. บัตรกำนัลนี้ ใชกับแพทยที่ตรวจสุขภาพในโครงการเทานั้น ไมรวมคาแพทยเฉพาะทาง เพื�อการตรวจรักษา และคาบริการอื�นๆ
10. การตรวจสุขภาพนอกเหนือจากรายการตรวจในโรงพยาบาลและฝายการแพทย เอไอเอ ที่กำหนดไว เปนสิ่งที่อยูนอกขอบขายการใหบริการตามสิทธิพิเศษนี้ ซึ่งบริษัท
จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึ้น
11. การตรวจสุขภาพเปนไปตามการใหบริการของแตละโรงพยาบาล บริษัทไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเขารับบริการ
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรืองดรายการตรวจสุขภาพและบริการ รวมถึงโรงพยาบาลที่เขารวมรายการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา กรุณาติดตอโรงพยาบาล
เพื�อทำการนัดหมายและทราบขอมูลรายการตรวจลาสุดกอนเขารับบริการ
13. บัตรกำนัลตรวจสุขภาพประจำป 2564 แพ็กเกจแพลทินมั สำหรับสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ระดับสถานะแพลทินมั และสถานะโกลดหรือลูกคาทีม่ ยี อดเบีย้ ประกัน
ภัยชำระรวมตอป ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ตั้งแต 5,000,000 บาทขึ้นไป* ตามหลักการคำนวณเบี้ยโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับกำหนด
*เบี้ยประกันภัยแบบชำระเบี้ยประกันครั้งเดียวใหคำนวณ 10% ของเบี้ยที่ชำระ ไมรวมเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (PA) เบี้ยประกันสินเชื�อ (Credit Life) และเบี้ยสัญญา
เพิ่มเติมพิเศษ (Top up) รวมทั้งการเวนคืนกรมธรรม ETI RPU ลดวงเงินเอาประกันภัย ครบกำหนดสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสถานะกรมธรรมที่ทำใหขาดผลบังคับ

รายการตรวจสุขภาพประจำป� 2564

PL1
PL2
PL3
PL4

สำหรับสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ แพ็กเกจแพลทินัม (Platinum Package)

ทานสามารถเลือกรายการตรวจสุขภาพได
1 รายการ จาก 13 รายการ ดังนี้
สำหรับสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี มุงเนนการตรวจสุขภาพคนหาความเสี่ยงโรคหัวใจ
ระบบทางเดินอาหารและตับ (ตรวจเลือดคัดกรองมะเร็งตอมลูกหมาก กรณีผชู ายอายุ 50 ปขน้ึ ไป)

สำหรับสุภาพบุรุษ มุงเนนการตรวจสุขภาพคนหาความเสี่ยงโรคหัวใจ ระบบทางเดินอาหารและตับ
ตอมลูกหมากและความหนาแน�นมวลกระดูก (ตรวจเลือดคัดกรองมะเร็งตอมลูกหมาก กรณีผูชาย
อายุ 50 ปขึ้นไป)
สำหรับสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี มุงเนนการตรวจสุขภาพคนหาความเสี่ยงโรคหัวใจ ระบบหลอดเลือด
ระบบทางเดินอาหารและตับ (ตรวจเลือดคัดกรองมะเร็งตอมลูกหมาก กรณีผูชายอายุ 50 ปขึ้นไป)
สำหรับสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี มุงเนนการตรวจสุขภาพคนหาความเสี่ยงโรคหัวใจ ระบบทางเดินอาหาร
และตับ และความหนาแน�นมวลกระดูก (ตรวจเลือดคัดกรองมะเร็งตอมลูกหมาก กรณีผชู ายอายุ 50 ปขน้ึ ไป)

PL5
PL6

สำหรับสุภาพสตรี มุง เนนการตรวจสุขภาพคนหาความเสีย่ งโรคหัวใจ ความเสีย่ งมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก

PL7

สำหรับสุภาพสตรี มุงเนนการตรวจสุขภาพตามรายการมาตรฐาน คนหาความเสี่ยงโรคมะเร็งเตานม
มะเร็งปากมดลูก ระบบทางเดินอาหารและตับ

PL8
PL9
PL10
PL11
PL12
PL13

สำหรับสุภาพสตรี มุงเนนการตรวจสุขภาพคนหาความเสี่ยงโรคหัวใจ ความเสี่ยงมะเร็งเตานม
ระบบทางเดินอาหารและตับ

สำหรับสุภาพสตรี มุงเนนการตรวจคนหาความเสี่ยงโรคหัวใจ ความเสี่ยงมะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก
ระบบทางเดินอาหารและตับ

สำหรับสุภาพสตรี มุงเนนการตรวจสุขภาพคนหาความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก ความเสี่ยงมะเร็งทางเดินอาหาร ตับ
และความหนาแน�นมวลกระดูก
สำหรับสุภาพสตรี มุงเนนการตรวจสุขภาพคนหาความเสี่ยงโรคมะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูกและความหนาแน�นมวลกระดูก
ตรวจสุขภาพสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ แพ็กเกจซิลเวอร S1 - S9 รับสิทธิ 2 ทาน โดยเปนบุคคล
ในครอบครัวเดียวกัน (ทานละ 1 รายการ) สงวนสิทธิ์เขาใชบริการในวัน เวลา และโรงพยาบาลเดียวกัน
ที่รวมรายการ
รายการสปา
ตรวจสุขภาพประจำปตามรายการมาตรฐานแพ็กเกจคลาสสิก (C1) สำหรับ 5 ทาน โดยเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
(ทานละ 1 รายการ) ณ ฝายการแพทยเอไอเอ (สงวนสิทธิ์การใชบริการ 5 ทาน พรอมกัน ในวัน เวลา เดียวกันเทานั้น)

3

4 รายการตรวจสุขภาพประจำป� 2564

สำหรับสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ แพ็กเกจแพลทินัม (Platinum Package)

ทานสามารถเลือกรายการตรวจสุขภาพ หรือบริการได 1 รายการจาก 13 รายการตามที่ระบุดานลาง

รายละเอียดการตรวจ

หมายถึงรายการตรวจในแพ็กเกจ

PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 PL7 PL8 PL9 PL10

ช

รายการตรวจสำหรับสุภาพบุรุษ = ช, รายการตรวจสำหรับสุภาพสตรี = ญ
ตรวจรางกายทั่วไปโดยแพทย และสรุปผลการตรวจทั้งหมด (Physical Examination & Report)
ชั่งน้ำหนัก และวัดสวนสูง (Weight & Height Measurement)
วัดความดันโลหิต และวัดชีพจร (Blood Pressure & Pulse Rate Measurement)
ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย (Basic Eye Screening)
ตรวจปสสาวะ (Urine analysis)
ตรวจนับความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile) : - ตรวจระดับคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
- ตรวจระดับไตรกรีเซอไรด (Triglyceride)
- ตรวจระดับไขมันหนาแน�นสูง (HDL)
- ตรวจระดับไขมันหนาแน�นต่ำ (LDL)
ตรวจการทำงานของตับ
- ตรวจเอนไซมของตับ (SGOT, SGPT, Alk. Phosphatase)
- ตรวจระดับโปรตีน (Total Protein, Albumin)
- ตรวจน้ำดี (Total Bilirubin, Direct Bilirubin)
ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
ตรวจกรดยูริก (Uric Acid)
เอ็กซเรยทรวงอก (Chest X-ray)
ตรวจคลื�นไฟฟาหัวใจ (Electrocardiogram : EKG)
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยออกกำลังกายวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test : EST)
ตรวจเลือดคัดกรองมะเร็งตอมลูกหมาก (PSA) สำหรับผูถือกรมธรรมผูชายที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป*
ตรวจคลำตอมลูกหมากทางทวารหนักโดยแพทยศัลยกรรม (PR)
ตรวจอัลตราซาวดชองทองสวนบนและสวนลาง (U/S Whole Abdomen)
ตรวจภายในสตรี ตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV & Thin Prep ถาไมมี ใหตรวจ Pap smear)
ตรวจอัลตราซาวดชองทองสวนลาง (U/S Lower Abdomen)
ตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวดเตานม (Digital Mammogram / Mammogram & Ultrasound Breasts)

ญ

*

ช

ช

*

ญ

*

ช

ญ

ญ

ญ

ญ

ญ

ญ

ญ

*

กรุณานัดหมายลวงหนา และสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลกอนเขารับบริการ

รายการตรวจสุขภาพประจำป� 2564

สำหรับสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ แพ็กเกจแพลทินัม (Platinum Package)

ทานสามารถเลือกรายการตรวจสุขภาพ หรือบริการได 1 รายการจาก 13 รายการตามที่ระบุดานลาง

รายละเอียดการตรวจ

5

หมายถึงรายการตรวจในแพ็กเกจ

PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 PL7 PL8 PL9 PL10

รายการตรวจสำหรับสุภาพบุรุษ = ช, รายการตรวจสำหรับสุภาพสตรี = ญ
ตรวจหามะเร็งในทางเดินอาหาร (CEA)
ตรวจหามะเร็งในตับ (AFP)
ตรวจความหนาแน�นของกระดูก (Bone Dens Lumbar & Hip / 2 parts)
ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)
ตรวจหลอดเลือดคอไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler)
PL11

PL12
PL13

ตรวจสุขภาพสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ แพ็กเกจซิลเวอร S1 - S9 รับสิทธิ 2 ทาน โดยเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (ทานละ1 รายการ) สงวนสิทธิ์
เขาใชบริการในวัน เวลา และโรงพยาบาลเดียวกันเทานั้น (ดูรายละเอียดหนา 9)
รายการสปา (ดูรายละเอียดหนา 6) กรุณานัดหมายลวงหนา และสอบถามขอมูลเพิ่มเติม จากโรงพยาบาลกอนเขารับบริการ
ตรวจสุขภาพประจำปตามรายการมาตรฐานแพ็กเกจคลาสสิก (C1) สำหรับ 5 ทาน โดยเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (ทานละ 1 รายการ) ณ ฝายการแพทย เอไอเอ
สงวนสิทธิก์ ารใชบริการ 5 ทาน พรอมกันในวัน เวลา เดียวกันเทานัน้ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและนัดหมายเวลาไดท่ีโทร. 02 783 6261 หรือ 02 783 7344

กรุณานัดหมายลวงหนา และสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลกอนเขารับบริการ

6 รายการตรวจสุขภาพประจำป� 2564

สำหรับสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ แพ็กเกจแพลทินัม (Platinum Package)

PL12 รายการสปา (กรุณานัดหมายลวงหนา และสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลกอนเขารับบริการ)

รพ.นครธน

รับบริการ 3 รายการ
แพ็กเกจ AIA 1 : ยกหนากระชับใส
แพ็กเกจ AIA 2 : กระชับสัดสวนทั้งตัว
แพ็กเกจ AIA 3 : ความงามพิสุทธิ์

1.5
1
3

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

รพ.พญาไท ศรีราชา

รับบริการ 6 รายการ
รายการที่ 1 : นวดศีรษะ คลายเครียด คอ บา และไหล
รายการที่ 2 : นวดเทา (แถมบา และไหล)
รายการที่ 3 : นวดประคบสมุนไพร
รายการที่ 4 : ขัดเกลือสมุนไพร
รายการที่ 5 : อบสมุนไพรสด
รายการที่ 6 : นวดอโรมา

2
2
4
2
2
2

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

รพ.ขอนแกนราม

รับบริการได 6 ครั้ง
ครั้งที่ 1 : นวดน้ำมันอโรมา
ครั้งที่ 2 : นวดน้ำมันอโรมา
ครั้งที่ 3 : นวดน้ำมันอโรมา
ครั้งที่ 4 : นวดน้ำมันอโรมา
ครั้งที่ 5 : นวดน้ำมันอโรมา
ครั้งที่ 6 : นวดน้ำมันอโรมา

1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
2.5

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

+
+
+
+

อางน้ำวน
อางน้ำวน
อางน้ำวน
อางน้ำวน

+
+
+
+

ซาวน�า
ซาวน�า
ซาวน�า
ซาวน�า

กรุณานัดหมายลวงหนา และสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลกอนเขารับบริการ

รายชื�อโรงพยาบาลและ
รายการตรวจสุขภาพประจำป� 2564

สำหรับสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ แพ็กเกจแพลทินัม (Platinum Package)

หมายถึงรายการที่ โรงพยาบาลใหบริการ

โรงพยาบาล
กรุงเทพฯ

7

ใชบัตรไดตั้งแตวันที่ 1 มี.ค. 64 - 28 ก.พ. 65

จังหวัด

โทรศัพท

1.

ฝายการแพทย เอไอเอ

กรุงเทพฯ

0 2783 6261 หรือ 0 2783 7344

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รพ.กรุงเทพ
รพ.นครธน
รพ.บำรุงราษฎร
รพ.บี เอ็น เอช*
รพ.เปาโลพหลโยธิน
รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร
รพ.พญาไท 1
รพ.พญาไท 2
รพ.พญาไท 3
รพ.พระราม 9
รพ.เวชธานี
รพ.สมิตเิ วช สุขมุ วิท
รพ.สมิตเิ วช ศรีนครินทร
รพ.รามคำแหง
รพ.สมิตเิ วช ไชน�าทาวน

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

0 2310 3000 ตอ 1719
0 2450 9999 ตอ 1001, 1002
1378 หรือ 0 2066 8888
0 2022 0700 ตอ 4445
0 2271 7000 ตอ 11380
0 21099 1111
0 2201 4600 ตอ 2149
1772
0 2450 9999 ตอ 1001, 1002
1270 ตอ 35103
0 2734 0000 ตอ 1111, 1180, 2609
0 2022 2222
0 2022 2222
0 2743 9999 ตอ 3148, 3149
0 2118 7888 ตอ 7922

*สำหรับรพ.บี เอ็น เอช ขอสงวนสิทธิ์ในการงดใหบริการ หากไม ไดทำการนัดหมายลวงหนา
หมายเหตุ : กรณีมีการปรับปรุงรายการระหวางป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

รายการตรวจสุขภาพ
PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 PL7 PL8 PL9 PL10 PL11 PL12 PL13
ตรวจสุขภาพประจำปตามรายการมาตรฐานแพ็กเกจคลาสสิก (C1) สำหรับ 5 ทาน โดยเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
(ทานละ 1 รายการ) ณ ฝายการแพทย เอไอเอ สงวนสิทธิ์การใชบริการ 5 ทาน พรอมกันในวัน เวลา เดียวกันเทานั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายเวลาไดที่ โทร. 02 783 6261 หรือ 02 783 7344

กรุณานัดหมายลวงหนา และสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลกอนเขารับบริการ

รายชื�อโรงพยาบาลและ

8 รายการตรวจสุขภาพประจำป� 2564

สำหรับสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ แพ็กเกจแพลทินัม (Platinum Package)

หมายถึงรายการที่ โรงพยาบาลใหบริการ

โรงพยาบาล
ภาคกลาง

ใชบัตรไดตั้งแตวันที่ 1 มี.ค. 64 - 28 ก.พ. 65

จังหวัด

โทรศัพท

นนทบุรี

0 2596 7888 ตอแผนก wellness center

17.

รพ.นนทเวช

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

รพ.กรุงเทพขอนแกน
รพ.ขอนแกนราม
รพ.ราชพฤกษ
รพ.กรุงเทพราชสีมา
รพ.กรุงเทพอุดร
รพ.นอรทอีสเทอรน-วัฒนา
รพ.อุบลรักษ ธนบุรี

25.
26.
27.

รพ.กรุงเทพเชียงใหม
รพ.ศูนยศรีพฒ
ั น ม.เชียงใหม
รพ.กรุงเทพพิษณุโลก

28.
29.
30.

รพ.กรุงเทพภูเก็ต
รพ.กรุงเทพหาดใหญ
รพ.กรุงเทพสุราษฎร

ภูเก็ต
สงขลา
สุราษฎรธานี

0 7625 4421-5 ตอ 8447-8448
0 7427 2800 ตอ 2372
0 7795 6789 ตอ 2261

31.

รพ.วิชยั เวชอินเตอรเนชัน่ แนล ออมนอย

สมุทรสาคร

0 244 1789 ตอ 3213-14

32.
33.

รพ.พญาไท ศรีราชา
รพ.กรุงเทพระยอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออก

ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
นครราชสีมา
อุดรธานี
อุดรธานี
อุบลราชธานี
เชียงใหม
เชียงใหม
พิษณุโลก

ชลบุรี
ระยอง

0
0
0
0
0
0
0

4304
4300
4333
4401
4218
4221
4542

2833
2002
3555
5999
8999
9888
9100

ตอ
ตอ
ตอ
ตอ
ตอ
ตอ
ตอ

รายการตรวจสุขภาพ
PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 PL7 PL8 PL9 PL10 PL11 PL12 PL13

1719
2505
3000-3001
4321, 4401
1170
101
1426-7

0 5208 9817 ตอ 1719
0 5393 6700, 0 5393 4552
0 5521 2222 ตอ 2409

0 3831 7333 ตอ 2494, 2492
0 3892 1816

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรืองดรายการตรวจสุขภาพและบริการ รวมถึงโรงพยาบาลที่เขารวมรายการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา กรุณาติดตอโรงพยาบาลเพื�อทำการนัดหมายเขารับบริการลวงหนา

กรณีเลือกรายการ PL11
รายการตรวจสุขภาพประจำป� 2564

สำหรับสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ
แพ็กเกจแพลทินัม (Platinum Package)

รายชื�อโรงพยาบาลและ

10 รายการตรวจสุขภาพประจำป� 2564

สำหรับสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ แพ็กเกจแพลทินัม (Platinum Package)
หมายถึงรายการตรวจในแพ็กเกจ

กรณีเลือกรายการ PL11

PL11 ตรวจสุขภาพสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ แพ็กเกจซิลเวอร S1 - S9 รับสิทธิ 2 ทาน โดยเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (ทานละ 1 รายการ)
สงวนสิทธิ์เขาใชบริการในวัน เวลา และโรงพยาบาลเดียวกันเทานั้น

รายละเอียดการตรวจ

รายการตรวจสำหรับสุภาพบุรุษ = ช, รายการตรวจสำหรับสุภาพสตรี = ญ
ตรวจรางกายทั่วไปโดยแพทย และ สรุปผลการตรวจทั้งหมด (Physical Examination & Report)
ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง (Weight & Height Measurement)
วัดความดันโลหิต และวัดชีพจร (Blood Pressure & Pulse Rate Measurement)
ตรวจปสสาวะ (Urine analysis)
ตรวจนับความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile) : - ตรวจระดับคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
- ตรวจระดับไตรกรีเซอไรด (Triglyceride)
- ตรวจระดับไขมันหนาแน�นสูง (HDL)
- ตรวจระดับไขมันหนาแน�นต่ำ (LDL)
ตรวจการทำงานของตับ :
- ตรวจเอนไซมของตับ (SGOT, SGPT, Alk. Phosphatase)
- ตรวจระดับโปรตีน (Total Protein, Albumin)
- ตรวจน้ำดี (Total Bilirubin, Direct Bilirubin)
ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
ตรวจกรดยูริก (Uric Acid)
เอ็กซเรยทรวงอก (Chest X-ray)
ตรวจคลื�นไฟฟาหัวใจ (Electrocardiogram : EKG)
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยออกกำลังกายวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test : EST)
ตรวจเลือดคัดกรองมะเร็งตอมลูกหมาก (Prostatic Specific Antigen : PSA) สำหรับผูถือกรมธรรมผูชายที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป*
ตรวจเลือดคัดกรองมะเร็งตอมลูกหมาก (Prostatic Specific Antigen : PSA)
ตรวจคลำตอมลูกหมากทางทวารหนักโดยแพทยศัลยกรรม (PR)
ตรวจอัลตราซาวดชองทองสวนบนและสวนลาง (U/S Whole abdomen)
ตรวจอัลตราซาวดชองทองสวนลาง (Lower abdomen)
ตรวจภายในสตรี ตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV & Thin Prep/Pap smear)
ตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวดเตานม (Digital Mammogram/Mammogram & Ultrasound Breasts)

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

S1

ช

ญ

*

ช

ญ

*

ช

ช

ญ ญ

ญ

ญ

ญ

ญ

รายชื�อโรงพยาบาลและรายการตรวจสุขภาพ
ประจำป� 2564 สำหรับ PL11

สำหรับสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ แพ็กเกจแพลทินัม (Platinum Package)

หมายถึงรายการที่ โรงพยาบาลใหบริการ

โรงพยาบาล
กรุงเทพฯ
1.
รพ.กรุงเทพ
2.
รพ.นครธน
3.
รพ.เปาโลพหลโยธิน
4.
รพ.พญาไท 2
5.
รพ.พญาไท 3
6.
รพ.พระราม 9
7.
รพ.เวชธานี
8.
รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
9.
รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร
10. รพ.รามคำแหง
ภาคกลาง
11. รพ.นนทเวช
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12. รพ.ขอนแกน ราม
ภาคเหนือ
13. รพ.ศูนยศรีพัฒน ม.เชียงใหม
ภาคตะวันตก
14. รพ.วิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล
ออมนอย

11

ใชบัตรไดตั้งแตวันที่ 1 มี.ค. 64 - 28 ก.พ. 65

จังหวัด

โทรศัพท

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

0 2310 3000 ตอ
0 2450 9999 ตอ
0 2271 7000 ตอ
1772
0 2450 9999 ตอ
1270 ตอ 35103
0 2734 0000 ตอ
0 2022 2222
0 2022 2222
0 2743 9999 ตอ

นนทบุรี

0 2596 7888 ตอแผนก wellness center

ขอนแกน

0 4300 2002 ตอ 2505

เชียงใหม

0 5393 6700, 0 5393 4552

สมุทรสาคร

S1

S2

รายการตรวจสุขภาพ แพ็กเกจซิลเวอร
S5
S3
S4
S6
S7

S8

S9

1719
1001, 1002
11380
1001, 1002
1111, 1180, 2609
3148, 3149

0 244 1789 ตอ 3213-14

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรืองดรายการตรวจสุขภาพและบริการรวมถึงโรงพยาบาลที่รวมรายการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา กรุณาติดตอโรงพยาบาลเพื�อทำการนัดหมายกอนเขารับบริการ

12 จุดมุงหมายการตรวจสุขภาพประจำป�

เพื�อจะไดรับทราบวารางกายแข็งแรงเปนปกติหรือไม
เพื�อตรวจหาโรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไมมีอาการหรือสัญญาณเตือนลวงหนา
เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
เพื�อประเมินพฤติกรรมวา มีความเสี่ยงตอสุขภาพอยางไรบาง จะไดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื�อลดปจจัยเสี่ยง ปองกันไม ใหเกิดโรค และรักษาไดทันทวงที
เพื�อจะไดพูดคุยซักถาม และรับคำแนะนำจากแพทย ในการปฏิบัตติ น
ใหมีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ
การตรวจสุขภาพทั่วๆ ไป ควรตรวจอยางนอยปละครั้ง

การเตรียมตัวกอนตรวจสุขภาพ 13
การตรวจรางกายทั่วไป

1. พักผอนใหเพียงพอ การอดนอนอาจทำใหอัตราการเตนของหัวใจ
ผิดปกติ รวมทั้งอาจทำใหผลการตรวจวัดความดันโลหิตสูง หรือต่ำ
กวาปกติได
2. ควรสวมใสเสื้อที่สามารถพับแขนขึ้นไดสะดวก ไมรัดแน�น เพื�อความสะดวก
ในการวัดความดัน หรือเจาะเลือด

การตรวจเลือด

การตรวจสุขภาพประจำปมีการตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด จึงจำเปนตอง
งดอาหาร (แตดื�มน้ำเปลาได) ซึ่งตองปฏิบัติดังนี้
1. งดอาหารและเครื�องดื�มที่มีน้ำตาล 8 – 12 ชั่วโมงกอนเจาะเลือด จะทำให ไดผลการตรวจ
ที่แมนยำขึ้น
2. ผูที่รับประทานยากอนหนาการตรวจเลือด หรือมียาประจำตัว ควรแจงใหเจาหนาที่ทราบ
เนื�องจากมียาบางชนิดมีผลตอการตรวจเลือดและการตรวจปสสาวะ
3. งดการดื�มสุรา หรือแอลกอฮอลกอนการตรวจเลือด 24 ชั่วโมง

การตรวจปสสาวะ

1. ใหปสสาวะชวงแรกทิ้งไปกอน แลวเก็บปสสาวะเฉพาะชวงกลาง (เพื�อปองกันการปนเปอน)
2. สุภาพสตรีที่อยู ในชวงมีประจำเดือน ไมควรตรวจ ใหตรวจหลังจากประจำเดือนหมด 5 – 7 วัน
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หรือรับสวนลดพิเศษ

จากโรงพยาบาลพันธมิตรที่รวมรายการ
เพียงใชสิทธิบัตรตรวจสุขภาพป� 2564

ภายในเดือนเกิดตั้งแต

1 มีนาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ 2565

สิ ทธิ ป ระโยชน เ พิ ่ ม เติ ม
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ขอกำหนดและเงื�อนไข
• สิทธิประโยชนนส้ี ำหรับสมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่ใชบตั รตรวจ สุขภาพ ประจำป 2564 ในชวงเดือนเกิด ณ โรงพยาบาลพันธมิตรและฝายการแพทย เอไอเอ
ที่รวมรายการ
• กรุณานัดหมายลวงหนา พรอมแจงรับสิทธิประโยชน ในเดือนเกิด แก เจาหนาที่กอนรับบริการ
• กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผูรับสิทธิ (ที่มีเดือนเกิดตรงกับวันที่เขารับ บริการ) พรอมบัตรกำนัลตรวจสุขภาพแกเจาหนาที่กอนรับบริการ
• กรณี โอนสิทธิใหบุคคลในครอบครัว ทางโรงพยาบาลจะยึดตามเดือนเกิดของผู ใชสิทธิ (ไม ไดยึดตามเดือนเกิดของเจาของสิทธิ)
• กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสิทธิประโยชนจากโรงพยาบาลและฝายการแพทย เอไอเอ ที่รวมรายการในหนาถัดไปกอนเขารับบริการ
• กรณีตรวจรายการอื�นเพิ่มเติม ผู ใชสิทธิเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึ้น
• สามารถรับสิทธิประโยชน ไดตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ 2565 เทานั้น
• สิทธิประโยชนนี้ ไมสามารถแลกเปลี่ยน ทอนเปนเงินสด และไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือโปรโมชั่นอื�นได
• เอไอเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ปรับแกสิทธิประโยชนตางๆ จากพันธมิตร โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
• สงวนสิทธิ์บัตรกำนัล 1 ใบ ตอการใชสิทธิประโยชนเพิ่มเติม 1 ครั้ง เทานั้น
• รายละเอียดและเงื�อนไขสำหรับการพิจารณาการใหสิทธิประโยชนการใหบริการตางๆ เปนไปตามนโยบายการใหบริการของโรงพยาบาลพันธมิตรและ
ฝายการแพทย เอไอเอ ที่รวมรายการ ซึ่งโรงพยาบาลพันธมิตรที่รวมรายการ เปนบริษัทนอกกลุมบริษัทเอไอเอและอยูนอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ
ทางเอไอเอจะไมรบั ผิดชอบตอการบริการ ผลิตภัณฑ และขอเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยโรงพยาบาลพันธมิตรที่รวมรายการ
• กรุณาตรวจสอบเงื�อนไขเพิ่มเติมกับผู ใหบริการโดยตรง กรณีมีขอสงสัยหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับบริการ กรุณาติดตอกับโรงพยาบาลพันธมิตรที่รวมรายการ
โดยตรง และในกรณีมขี อ พิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเปนทีส่ น้ิ สุด

สิ ทธิ ป ระโยชน เพิ ่ ม เติ ม
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เมื�อใชบัตรตรวจสุขภาพในชวงเดือนเกิด
โรงพยาบาลที่เขารวมรายการ
โรงพยาบาล

กรุงเทพฯ

จังหวัด

โทรศัพท

เอกสิทธิ์พิเศษ

1. ฝายการแพทย เอไอเอ ชั้น 4
เอไอเอ ทาวเวอร 1

กรุงเทพฯ 0 2783 6261 และ 0 2783 7344

รับฟรี การตรวจเลือดเพิ่ม 3 รายการ และรับเพิ่มคูปองตรวจระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด 1 ใบ

2. รพ.กรุงเทพ

กรุงเทพฯ 0 2310 3000 ตอ 1719

รับฟรี ของที่ระลึก

3. รพ.นครธน

กรุงเทพฯ 0 2450 9999 ตอ 1001, 1002

รับฟรี การตรวจภาวะตอมหมวกไตลา (ยกเวนรายการตรวจที่เกี่ยวกับวัคซีนหรือทันตกรรม)

4. รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชัน่ แนล กรุงเทพฯ 0 2109 91111

รับฟรี การตรวจมวลกระดูก (ขอมือ หลัง และสะโพก)

5. รพ.บำรุงราษฎร

กรุงเทพฯ 1378, 0 2066 8888

รับฟรี ของที่ระลึก (สำหรับแพ็กเกจคลาสสิก)
รับฟรี HIGH TEA BUMRUNGRAD X JW MARRIOT(สำหรับแพ็กเกจซิลเวอร และแพลทินัม)

6. รพ.บีเอ็นเอช

กรุงเทพฯ 0 2022 0700 ตอ 1032

รับฟรี สิทธิการประเมินภาวะสมองเสื�อม โดยผูเชี่ยวชาญ ที่ BOOCS@BNH hospital 1 ครั้ง

7. รพ.ปยะเวท

กรุงเทพฯ 0 2129 5555 ตอ 20300, 20301

รับฟรี การตรวจคัดกรองสายตาเบื้องตน และความสามารถในการมองเห็น (สำหรับแพ็กเกจคลาสสิก)
รับฟรี การตรวจคัดกรองการไดยิน (สำหรับแพ็กเกจซิลเวอร และแพลทินัม)

8. รพ.เปาโลพหลโยธิน

กรุงเทพฯ 0 2271 7000 ตอ 11380

รับฟรี การตรวจภาวะไขมันเกาะตับดวยเครื�อง Fibro scan

9. รพ.พระรามเกา

กรุงเทพฯ 1270 ตอ ศูนยตรวจสุขภาพ

10. รพ.วิชัยยุทธ

รับฟรี รายการตรวจเลือดเพิ่มเติม 2 รายการ การตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือดและตรวจ
การทำงานของตอมไทรอยด (เฉพาะเลือกตรวจโปรแกรม C1, S1, แพ็กเกจแพลทินัม เทานั้น)
กรุงเทพฯ 0 2265 7777 ติดตอ แผนกนัดหมาย รับฟรี ของที่ระลึก (สำหรับแพ็กเกจคลาสสิก)
รับฟรี วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ (สำหรับแพ็กเกจซิลเวอร และแพลทินัม)

11. รพ.เวชธานี

กรุงเทพฯ 0 2734 0000 ตอ 1111, 1180, 2609 รับฟรี วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ ยกเวน โปรแกรมฉีดวัคซีน และรายการทันตกรรม

12. รพ.สมิติเวช ธนบุรี

กรุงเทพฯ 0 2438 9000 ตอ 90120

รับฟรี การตรวจสมดุลรางกายดวยเครื�อง Huber

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงยกเลิก แก ไข รายละเอียดหรือเงื�อนไขตางๆ โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา กรุณาติดตอโรงพยาบาลเพื�อทำการนัดหมายเขารับบริการลวงหนา
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โรงพยาบาลที่เขารวมรายการ
โรงพยาบาล
กรุงเทพฯ

จังหวัด

โทรศัพท

เอกสิทธิ์พิเศษ

13. รพ.สมิตเิ วช ศรีนครินทร

กรุงเทพฯ

0 2022 2222

รับฟรี ของที่ระลึก

14. รพ.สมิติเวช สุขุมวิท

กรุงเทพฯ

0 2022 2222

รับฟรี ของที่ระลึก

15. รพ.นนทเวช

นนทบุรี

0 2596 7888 ตอแผนก wellness center

รับฟรี การตรวจ body composition

16. รพ.เวิลดเมดิคอล

นนทบุรี

0 2836 9999 ตอ 6220, 6111

รับบริการพิเศษเพิ่มเติมฟรี 1 รายการ ดังนี้
- โปรแกรม Colon Hydrotherap การดีท็อกซลำไส 1 ครั้ง
- โปรแกรม Bright and shine เพื�อเสริมภูมิ ฟนฟูเซลลผิว 1 ครั้ง
- โปรแกรม Vela shape กระชับสวน 1 จุด 1 ครั้ง

ภาคกลาง

17. รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ

ภาคเหนือ

18. รพ.เชียงใหมราม

ภาคตะวันออก

19. รพ.สมิติเวช ศรีราชา

สมุทรปราการ 0 2109 3222 ตอ 10115-10116

เชียงใหม

ชลบุรี

รับฟรี บริการ Infusion และ Cooling จำนวน 1 ครั้ง (แพ็กเกจคลาสสิก)
รับฟรี บริการ Aque pill และ Cooling จำนวน 2 ครั้ง พรอม Cleansing น้ำนม 1 ขวด
(แพ็กเกจซิลเวอร)

0 5392 0300 ตอ 3115

รับสวนลด 20% กรณีตรวจรายการอื�นเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจบัตรตรวจ
สุขภาพของโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ
รับฟรี ตรวจวัดปริมาณไขมันสวนเกินในรางกายดวยเครื�อง FAT ACCESS
รับฟรี การประเมินความอวนของรางกายโดยการคำนวณจากคา BMI

0 3832 0300 ตอ 3105-6

รับสิทธิตรวจระดับหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium scoring ราคาพิเศษ
เพียง 4,000 บาท จากราคา 5,500 บาท

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงยกเลิก แก ไข รายละเอียดหรือเงื�อนไขตางๆ โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา กรุณาติดตอโรงพยาบาลเพื�อทำการนัดหมายเขารับบริการลวงหนา
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เมื�อใชบัตรตรวจสุขภาพในชว งเดือนเกิด
โรงพยาบาลที่เขารวมรายการ
โรงพยาบาล

ภาคตะวันออก

จังหวัด

โทรศัพท

เอกสิทธิ์พิเศษ

20. รพ.กรุงเทพระยอง

ระยอง

0 3892 1816

รับสวนลด 50% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลในครอบครัว

21. รพ.กรุงเทพพัทยา

ชลบุรี

0 3825 9999 ตอ 9907
0 86688 0516

รับสวนลดโปรแกรมตรวจอวัยวะภายในชองทองดวยเครื�องอัลตราซาวด
เพียง 1,700 บาท ปกติ 3,085 บาท
รับสวนลดโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพหัวใจดวยการออกกำลังกาย (EST)
เพียง 2,500 บาท ปกติ 3,500 บาท

ขอนแกน
อุดรธานี

0 4300 2002 ตอ 2505
0 4234 2555 ตอ 1925

รับฟรี คูปองนวดแผนไทย 1 ชั่วโมง
รับฟรี เคกวันเกิด และภาพถายพรอมกรอบรูป

0 2441 7899 ตอ 3213, 3214

รับฟรี การตรวจเลือดเพื�อหาสารบงชี้มะเร็ง 2 รายการ เลือกระหวาง มะเร็งลำไส มะเร็งตับ
หรือมะเร็งตอมลูกหมาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22. รพ.ขอนแกนราม
23. รพ.เอกอุดร

ภาคตะวันตก

24. รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย สมุทรสาคร

ภาคใต

25. รพ.วัฒนแพทย อาวนาง
26. รพ.กรุงเทพ สิริโรจน
27. รพ. กรุงเทพสุราษฎร

0 7581 5555 ตอ 1201
กระบี่
ภูเก็ต
0 7636 1888 ตอ 0
สุราษฎรธานี 0 7795 6789 ตอ 2261

รับฟรี วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ เฉพาะกรณีเลือกตรวจโปรแกรม C1 เทานั้น
รับฟรี การตรวจ Inbody วัดมวลไขมันและมวลกลามเนือ้ พรอมรับคำปรึกษาจากนักโภชนาการ
- รับสวนลดตรวจระดับไขมันในตับและตรวจภาวะตับแข็ง ดวยเครื�อง Fibro scan
เพียง 1,800 บาท ปกติ 2,200 บาท
- รับสวนตรวจมวลกระดูกสะโพก หลัง ดวยเครื�อง Bone Dens
เพียง 2,000 บาท ปกติ 4,500 บาท
- รับสวนลดตรวจมะเร็งเตานม ดวยเครื�องดิจิตอลแมมโมแกรม
เพียง 2,400 บาท ปกติ 3,310 บาท

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงยกเลิก แก ไข รายละเอียดหรือเงื�อนไขตางๆ โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา กรุณาติดตอโรงพยาบาลเพื�อทำการนัดหมายเขารับบริการลวงหนา

