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สารบัญ 
 

      หน้า 
ความส าคัญ ๒ 
นิยาม  ๓ 
ขอบเขตหน้าที่                                                                                         ๔ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ๕ 
ขัน้ตอนการตรวจร่างกายทางการแพทย์ ๖ 
การสรุปผล และการรายงานผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์ ๖ 
การประเมินผลการด าเนินงาน ๗ 
มาตรฐานงานการตรวจร่างกายทางการแพทย์                                                                 ๘ 
ภาคผนวก 

- แบบชี้แจงการเตรียมตัวในวันเข้ารับการตรวจร่างกาย ๑๐ 
- ขั้นตอนการตรวจร่างกาย ๑๑ 
- ข้อควรรู้เกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อเอดส์ ๑๒ 
- หนงัสือแสดงความยินดียอมตรวจเอดส์ ๑๔ 
- ประวัติประกอบการตรวจร่างกาย ๑๕ 
- ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้า    ๑๖  

เป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ พ.ศ. 2560  
- ใบสรุปผลการตรวจร่างกาย ๒๓ 
- หนังสือเชิญประชุม ๒๔ 
- แผนการมอบหมายงานการตรวจร่างกาย ๒๕ 
-   แบบประเมินผล                                                                                         ๒๗ 
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การตรวจร่างกายทางการแพทย์ 

 
ความส าคัญ 
 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ในสังกัดกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตั้ งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๐๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตพยาบาล
ทหารอากาศ สนับสนุนงานบริการสุขภาอนามัยแก่ข้าราชการและครอบครัวของกองทัพอากาศ 
และประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล  
มีภารกิจหลัก คือ การผลิตพยาบาลวิชาชีพ การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ การบริการวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ ใช้ผลการ
สอบจากระบบการรับบุคคลเข้ารับศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง  (Admissions) ร่วมกับการ
ตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบพิเศษ ซึ่งการตรวจร่างกายทางการแพทย์ เป็นขั้นตอน
หนึ่งของการคัดเลือก จะท าให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพ และนายทหาร
สัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน 
กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับผิดชอบการตรวจร่างกายทางการแพทย์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จะมีการ
ตรวจร่างกาย วันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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นิยาม 
 การตรวจร่างกายทางการแพทย์ หมายถึง การตรวจสภาพร่างกายทั่วไป เพ่ือสืบค้นหาโรคหรือ
ความผิดปกติที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ได้แก่ 
 

ขนาดร่างกาย 
     เพศหญิง 
 -  ส่วนสูง   ไม่น้อยกว่า ๑๕๕   ซม. 
 -  ดัชนีมวลกาย (BMI)       ๑๗.๕-๒๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
     เพศชาย 
 -  ส่วนสูง   ไม่น้อยกว่า ๑๖๐    ซม. 
 -  ดัชนีมวลกาย (BMI)       ๑๙-๒๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
 -  การขยายตัวของทรวงอกขณะหายใจเข้าเต็มที่ไม่ต่ ากว่า ๗๙ ซม. 
 -  ไม่มีรอยสักบนร่างกาย 
หมายเหตุ : น้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเครื่องวัดของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ  
              (กวป.พอ.) 
สภาพร่างกาย 

-  ความดันโลหิต      ค่าปกติ   ๑๒๐/๘๐  มม.ปรอท ไม่เกิน  ๑๔๐/๙๐ มม.ปรอท. 
-  ชีพจร                    ค่าปกติ  ๖๐-๑๐๐  ครั้ง/นาที  จังหวะสม่ าเสมอและแรงเท่ากันทุกครั้ง 
-  ตา, หู, คอ, จมูก, ผิวหนัง, ปอด, หัวใจ, ความเคลื่อนไหว, ระบบประสาท  
   (เกณฑ์การพิจารณา ตามเกณฑ์การตัดสินผลตรวจร่างกาย) 

สภาพช่องปาก 
 -  ปาก, ฟัน (เกณฑ์การพิจารณา ตามเกณฑ์การตัดสินผลตรวจร่างกาย) 
ตรวจปัสสาวะ 

- น้ าตาล, ไข่ขาว, ค่าปกติ ไม่พบ (Negative) 

- สารเสพติด ค่าปกติ ไม่พบ 
ตรวจสายตา  และตาบอดสี 

- ไม่พบ โรคตาอักเสบเรื้อรัง  ความพิการของลูกตา หนังตา  ต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อกระจก ตาเหล่ 
และตาบอดสี 

 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 
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ตรวจเลือด 

-  ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count) 
   (เกณฑ์การพิจารณา   ตามเกณฑ์การตัดสินผลตรวจร่างกาย) 

 -  ตรวจหาเชื้อ HIV   ค่าปกติ  ไม่พบ  (Negative) 
เอกซเรย์ทรวงอก 
               - ไม่พบความผิดปกติจากการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เช่น จุดในปอด, วัณโรคปอด, มีภาวะมี
หนอง หรือ มีน้ าในช่องหุ้มปอด, เยื่อหุ้มปอดหนา, หัวใจโต 

 
ขอบเขตหน้าที่ 
 คณะเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจร่างกายทางการแพทย์ตามค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการรับสมัครและ
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ค าสั่ง
กองทัพอากาศ(เฉพาะ) ที่ ๘๗๔ ลง ๒๙ พ.ย. ๖๐  

๑. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ เพ่ือเตรียมการช่วยตรวจร่างกาย 
๒. ประสานกับคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกภาค

วิชาการได้ตรวจร่างกายอย่างครบถ้วน 
๓. ติดตามผลการตรวจร่างกาย และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าคณะด าเนินการ 
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รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๖/๑๓ แผ่นที่ : ๔ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการเตรียมการ 

๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจร่างกายทางการแพทย์ติดต่อประสานประธานคณะอนุกรรมการ 
ตรวจร่างกายทางการแพทย์ (ผอ.กวป.พอ.) และคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ เรื่อง
ก าหนดวันตรวจร่างกาย และค่าตรวจ ก่อนท าระเบียบการรับสมัคร  

๒. แจ้งก าหนดวันตรวจร่างกาย และค่าตรวจ ต่อ คณอก.งานเลขานุการ 
๓. ประชุมคณะเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจร่างกายทางการแพทย์ เพ่ือวางแผนและมอบหมายงาน โดย 

น าผลการประเมินของปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง (ก่อนวันตรวจร่างกาย ๓ สัปดาห์) 
          ๔. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายทางแพทย์ที่ กวป .พอ. เพ่ือร่วมวางแผน
ด าเนินงานตรวจร่างกายแพทย์ (ก่อนวันตรวจร่างกาย ๑ เดือน)  

๕. น าข้อมูลจากการประชุม เสนอเจ้าหน้าทีง่านเลขานุการ เพ่ือขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 

- หนังสือขอรับการสนับสนุน การตรวจร่างกายทางการแพทย์ 
- หนังสือส่งตัวผู้สมัครเข้ารับการตรวจร่างกายทางการแพทย์ถึงประธานคณะอนุกรรมการ 

การตรวจร่างกายทางการแพทย์ 
- ห้องแนะน า การตรวจร่างกาย 
- เครื่องชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูง อย่างละ ๑ เครื่อง 
- กระดาษช าระ ๑๐ ม้วน (ห้องตรวจปัสสาวะที่ กวป.พอ.) 
- นพอ.ช่วย คณอก.ตรวจร่างกายทางการแพทย์ จ านวน ๑๒ คน 

          ๖. จัดเตรียมเอกสารส าหรับการตรวจร่างกาย ดังนี้ 
- แบบชี้แจงการเตรียมตัวในวันเข้ารับการตรวจร่างกาย 
- ข้อควรรู้ก่อนการตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี 
- เอกสารแสดงความยินยอมการตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี 
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ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 
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ขั้นตอนการตรวจร่างกายทางการแพทย์ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. แจกแบบชี้แจงการเตรียมตัวในวันเข้ารับการตรวจร่างกาย ข้อควรรู้ก่อนการตรวจหาเชื้อ 
เอช ไอ วี และเอกสารแสดงความยินยอมการตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี ในวันทดสอบพิเศษ 
           ๒. วันตรวจร่างกาย แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

คณะเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจร่างกายที่ วพอ.พอ. 

- แนะน ารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจร่างกาย 

- ตรวจสอบเอกสารแสดงความยินยอมการตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี และเก็บไว้เป็น 
หลักฐานให้ กวป.พอ. 

- รบัฝากของมีค่า (ในรายที่ไม่มีญาติมาด้วย) 

- ให้เปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อยืดสีเข้มผ้าเนื้อหนา 

- ให้เตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน  ปากกาสีน้ าเงิน และเงินค่าตรวจ ๙๔๐ บาท 

- นพอ.น าผู้รับการตรวจไป กวป.พอ. 
คณะเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจร่างกายที่ กวป.พอ. 

- ดูแลส่งผู้รับการตรวจเข้าตรวจร่างกายตามล าดับ 

- ประสานกับเจ้าหน้าที่ กวป.พอ. ให้ตรวจครบทุกข้ันตอน 

- ส่งผู้รับการตรวจกลับ วพอ.พอ. 

- รายที่มีปัญหาต้องส่งปรึกษาแพทย์ เฉพาะทางคณะเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจร่างกายเป็น 
ผู้น าผู้รับการตรวจไปปรึกษาแพทย์ โดยมีการติดต่อประสานแพทย์เฉพาะทางไว้ล่วงหน้า 
 
การสรุปผลและการรายงานผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์ 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจร่างกายทางการแพทย์ ขอรับผลการตรวจฯ จากประธาน  
คณะอนุกรรมการช่วยตรวจร่างกายทางการแพทย์ของ กวป.พอ. หลังจากตรวจฯ ๒ วัน  

- น าผลการตรวจมาสรุป และส่งให้เจ้าหน้าที่งานเลขาฯ 

- เก็บหลักฐานการสรุปผลไว้ ๑ ชุดส่วนผลการตรวจส่งคืน กวป.พอ. เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๖/๑๓ แผ่นที่ : ๖ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจร่างกายทางการแพทย์บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  



 

 
การประเมินผลการด าเนินงานตรวจร่างกายทางการแพทย์ 
1. สร้างแบบประเมิน ตามขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามผนวก) 
2. แจกแบบประเมินในวันตรวจร่างกายทางการแพทย์ ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจร่างกายทางการแพทย์ 
ของ วพอ.พอ. และ คณะเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจร่างกายทางการแพทย์ ของ กวป.พอ. 
3. รวบรวมแบบประเมินทั้งหมดมาวิเคราะห์ 
4. รายงานผลในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
ในปตี่อไป 
 
 
 
 
 
 
    
  

 
 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๖/๑๓ แผ่นที่ : ๗ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจร่างกายทางการแพทย์บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  



 

การตรวจร่างกายทางการแพทย์ 
 

ชื่องาน การตรวจร่างกายทางการแพทย์ ส่วนราชการ วพอ.พอ.  รหัส พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๖/๑๓ 
หลักการและเหตุผล : การตรวจรา่งกายทางการแพทย ์เป็นขั้นตอนหนึ่งของการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  เป็นการการตรวจสภาพร่างกายทั่วไป เพื่อสืบค้นหาโรคหรือความผิดปกติที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพการพยาบาล เพือ่ให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพ และนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ 
วัตถุประสงค์ :  ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุมและติดตามงาน 
                    ๒. เพือ่ให้เป็นรูปแบบมาตรฐานในแนวเดียวกัน 
ตัวชี้วดัความส าเร็จของงาน : ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศทุกคนมีสุภาพร่ากายที่สมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชพีการพยาบาล 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

๑. 
 

 
 
 

- ประชุม คณจ.ด าเนินการรับสมัครฯ วาง
แผนการตรวจร่างกายทางการแพทย์และ
ก าหนดวันตรวจร่างกายและค่าตรวจร่างกาย 

ต.ค. - ก าหนดวันตรวจร่างกาย                    
บุคคลพลเรือนเข้าเป็น นพอ. 

- คณจ.รับสมัคร 
- คณจ.ตรวจร่างกาย 

 

 
๒. 
 

 - ผอ.กวป.พอ.และ คณจ.ตรวจร่างกายทางการ
แพทย์ ประชุมร่างมาตรฐานตรวจร่างกายบุคคล
พลเรือนเข้าเป็น นพอ. การตรวจรา่งกาย
ทางการแพทย ์

พ.ย. - ร่างมาตรฐานการตรวจร่างกาย
ทางการแพทย ์
 

- ผอ.กวป.พอ. 
- คณจ.ตรวจร่างกาย 

 

 
๓. 

 

 - คณก.อ านวยการรับสมัครฯ พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะมาตรฐานการตรวจร่างกายและให้
ความเห็นชอบ 

ธ.ค. - มาตรฐานการตรวจร่างกาย
ทางการแพทย์  

- คณก.อ านวยการรับสมัครฯ  

 
๔. 

 - เลขานุการ คณก.อ านวยการรับสมัครฯ จัดท า
ประกาศ พอ.ว่าดว้ยมาตรฐานการตรวจทาง
แพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ พ.ศ.256๑ และลง
ประกาศทางอินเทอร์เน็ต 

ม.ค. - ประกาศ พอ.ว่าดว้ยมาตรฐาน
การตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่
สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ พ.ศ.256๑  
 

- เลขานุการ คณอก.รับสมัครฯ 
- จก.พอ.  

 

 
๕. 

 - ประชุม คณจ.ตรวจรา่งกายทางการแพทย์ 
- เตรียมสถานที ่และเอกสารประกอบการตรวจ 

เม.ย. - แผนการด าเนินการตรวจ
ร่างกายทางการแพทย ์
 

- คณจ.ตรวจร่างกาย  

ก าหนดวันตรวจร่างกาย  

ร่างมาตรฐานการตรวจร่างกาย
บุคคลพลเรือนเข้าเป็น นพอ. 

 

คณจ.ตรวจร่างกาย                               
วางแผนการด าเนินการ 

คณก.อ านวยการ 
รับสมัครฯพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

 ประกาศ พอ.ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจ
ทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็น

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 



 

 
๖. 

 - คณจ.ตรวจร่างกายทางการแพทย์ด าเนินการ 
๑๑ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) ขึ้นบัตรตรวจรา่งกาย 
๒) เอ็กซเรย์ ๓) ชั่ง นน./วัดส่วนสูง ๔) ตรวจ
เลือด ๕) ตรวจฟัน ๖) ตรวจปัสสาวะ ๗) ตรวจ
สายตา ๘) ช าระเงินค่าตรวจ ๙) ตรวจวดัความ
ดันโลหิต ๑๐) พบแพทย์ ๑๑) ตรวจสอบ
หลักฐานและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร 

พ.ค. - ตรวจร่างกายทางการแพทย์
ตามมาตรฐานการตรวจร่างกายฯ 

- คณจ.ตรวจร่างกาย 
 
 

 

 
ชื่องาน การตรวจร่างกายทางการแพทย์ ส่วนราชการ วพอ.พอ.  รหัส พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๖/๑๓ 
หลักการและเหตุผล : การตรวจรา่งกายทางการแพทย ์เป็นขั้นตอนหนึ่งของการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  เป็นการการตรวจสภาพร่างกายทั่วไป เพื่อสืบค้นหาโรคหรือความผิดปกติที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพการพยาบาล เพือ่ให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพ และนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ 
วัตถุประสงค์ :  ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุมและติดตามงาน 
                    ๒. เพือ่ให้เป็นรูปแบบมาตรฐานในแนวเดียวกัน 
ตัวชี้วดัความส าเร็จของงาน : ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศทุกคนมีสุภาพร่ากายที่สมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชพีการพยาบาล 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

 
๗. 

 - คณจ.ตรวจร่างกาย ติดตามผลการตรวจ
ร่างกายจาก กวป.พอ. 
- รายงานผลการตรวจรา่งกายตอ่ คณจ.
อ านวยการรับสมัครฯ 
- ประเมินผลการด าเนินการ 
 
 
 
 

พ.ค. - ผลการตรวจร่างกาย 
- ผลการประเมินการด าเนินงาน 
 
 

- คณจ.ตรวจร่างกาย  

เอกสารอ้างอิง :  
ค าอธิบายสญัลักษณ์ผังขั้นตอน           จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน         กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ              การตัดสินใจ            ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน        จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(กรณีไม่จบใน ๑ หนา้) 

ด าเนินการตรวจร่างกายในวันทีก่ าหนด 

รายงานผลการตรวจร่างกาย
ทางการแพทย์ต่อประธาน 

คณจ.อ านวยการ 

   



 

 
 

แบบช้ีแจง การเตรียมตัวในวันเข้ารับการตรวจร่างกาย 
ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

 
๑. งดยาลดไข้ และยาแก้แพ้อากาศ ก่อนตรวจ ๒๔ ชม. 
๒. ให้งดอาหาร และเครื่องดื่ม หลังเวลา ๒๐.๐๐ น. คืนวันก่อนตรวจ (ด่ืมน้ าเปล่าได้เล็กน้อย) 
๓. ให้ท าความสะอาดร่างกายและรหูู (เพ่ือตรวจดูเยื่อแก้วหู) 
๔. วันที่เข้ารับการตรวจร่างกายให้น าสิ่งเหล่านี้มาด้วย ดังนี้ 

๔.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน 
๔.๒ หนังสือแสดงความยินยอมการตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี (ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต) 

  (ส าหรับผู้ที่อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ต้องให้ผู้ปกครองลงนามชื่อตรงผู้ขอรับการตรวจด้วย) 

๔.๓ ใบประวัติประกอบการตรวจสุขภาพพร้อมท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ให้ครบถ้วนทุก          
      ข้อ และลงชื่อผู้กรอกประวัติด้วย 
๔.๔ ในรายสายตาสั้นให้น าแว่นตามาด้วย  ห้ามใส่ Contact Lens  มาตรวจ 
๔.๕ ปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น 
๔.๖ เสื้อยืดคอกลมสีเข้ม (ด า น้ าเงิน น้ าตาล) ผ้าเนื้อหนาพอสมควร (ส าหรับเปลี่ยนก่อนตรวจ    
      เอ็กซเรย์ปอด) 
๔.๗ เงินค่าตรวจ ๙๔๐ บาท 

 
หมายเหตุ : ควรพบแพทย์โสต ศอ นาสิก เพ่ือสืบค้นความผิดปกติของหู ก่อนเข้ารับการตรวจร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๖/๑๓ แผ่นที่ : ๑๐ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจร่างกายทางการแพทย์บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  



 

 
ขั้นตอนการตรวจร่างกาย 

เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 
ชื่อ......................................................... เลขท่ีสมัคร.......................... 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในกรอบสี่เหลี่ยม เมื่อผ่านจุดตรวจแต่ละจุด 
 

รายการ ลายเซ็น จนท. 
๑. ขึน้บัตรตรวจร่างกาย  
๒. เอกซเรย์  
๓. ชั่งน้ าหนัก / วัดส่วนสูง  
๔. ตรวจเลือด  
๕. ตรวจฟัน  
๖. ตรวจปัสสาวะ และสารเสพติด  
๗. ตรวจสายตา  
๘. ช าระเงินค่าตรวจ  
๙. ตรวจวัดความดันโลหิต  

๑๐. พบแพทย์  
๑๑. ตรวจสอบหลักฐานและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร  

 
**กรุณาตรวจสอบดูว่าท่านผ่านจุดตรวจครบ ๑๑ จุดตรวจหรือไม่ หากไม่ครบให้ติดต่อเจ้าหน้าที่** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๖/๑๓ แผ่นที่ : ๑๑ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจร่างกายทางการแพทย์บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  



 

 
ข้อควรรู้ก่อนการตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี 

 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
 โรคเอดส์เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งชื่อ HIV (Human Immunodeficiency Virus) ผู้ที ่
ติดเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายเชื้อจะกระจายไปตามอวัยวะต่างๆ เกือบทั่วร่างกาย ไวรัส HIV จะเจาะเข้าไปใน
เซลล์ และท าลายส่วนประกอบที่ส าคัญในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เสื่อมหรือบกพร่องลงจนเป็นผลให้
ร่างกายติดเชื้อฉวยโอกาสชนิดต่าง ๆ ได้ง่ายและอาจเกิดโรคร้ายแรงพร้อม ๆกันจนร่างกายไม่สามารถทน
ต่อความรุนแรงได้ เป็นเหตุให้เสียชีวิตลงในที่สุด 
โรคเอดส์ติดต่อกันได้อย่างไร 
 โรคเอดส์ติดต่อกันได้หลายทาง เช่น 

๑. การใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือด 
๒. การร่วมเพศโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือป้องกัน 
๓. การถ่ายหรือรับเลือกผู้ที่มีเชื้อไวรัสเอดส์ 
๔. จากมารดาไปสู่ทารกในครรภ์ 

 

วิธีอื่นๆ ที่เป็นอัตราเสี่ยงที่พบได้ เช่น 
๑. การเปลี่ยนอวัยวะ เช่น เปลี่ยนแก้วตา,เปลี่ยนไต 
๒. การผสมเทียมในรายที่มีลูกยาก 
๓. การสักผิวหนัง, การสักค้ิว หรือการเจาะหู 

 

โรคเอดส์ไม่ติดต่อทางไหนบ้าง 
๑. เรียนในสถาบันเดียวกัน หรืออยู่บ้านเดียวกัน 
๒. จับมือ, พูดคุย, ใช้โทรศัพท์ด้วยกัน 
๓. รับประทานอาหารร่วมกัน 
๔. ใช้ห้องน้ า ห้องส้วมด้วยกัน 
๕. คลุกคลี หรือเล่นด้วยกัน 
๖. ใช้สระว่ายน้ าด้วยกัน 
๗. ยุง หรือแมลงดูดเลือ 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๖/๑๓ แผ่นที่ : ๑๒ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจร่างกายทางการแพทย์บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  



 

 
ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์จะมีการด าเนินโรค  ดังนี้ 
 ระยะที่  ๑  ระยะติดเชื้อ HIV ระยะนี้ผู้ติดเชื้อจะไม่มีอาการอะไร สุขภาพจะแข็งแรงปกติ ตรวจ
พบเชื้อ HIV บวกหลังได้รับเชื้อประมาณ ๓ เดือน ผู้ติดเชื้อจ านวนมากท่ีอยู่ในระยะนี้จะไม่ทราบว่า ตนเอง
ติดเชื้อ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ก็อาจถ่ายทอดเชื้อ HIV ไปสู่คู่สัมพันธ์ได้ 
 ระยะที่  ๒  ระยะมีอาการ  ผู้ป่วยจะเริ่มปรากฏอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างพร้อม
กันก็ได้ เช่น ต่อมน้ าเหลืองโต, น้ าหนักลด, ท้องเสียเรื้อรังนานเกิน ๑ เดือน มีอาการอ่อนเพลียมีฝ้าขาวใน
ล าคอและลิ้น, มีไข้เรื้อรัง และมีโรคเริมลุกลาม 
 ระยะที่  ๓  ระยะนี้อาจมีอาการในระยะที่ ๒ และมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเกิดร่วมด้วยเนื่องมาจาก
ภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่องไปมาก เช่น การติดเชื้อทางเดินอาหาร การติดเชื้อระบบประสาท  การติด
เชื้อระบบทางเดินหายใจ 
การตรวจเลือดหาเชื้อ  HIV 
 วิธีการตรวจที่ดีที่สุด คือ การตรวจเลือด หากผลเลือดเป็นบวก แปลว่ามีเชื้อเอดส์ หากผลเลือด
เป็นลบแปลว่า ตรวจไม่พบเชื้อเอดส์ 
 การพบเลือดบวกไม่ได้แปลว่าจะต้องมีอาการเสมอไป เพราะบางครั้งต้องใช้เวลานานหลายปีกว่า
จะมีอาการหรือป่วยขึ้นมา แต่ในที่สุดมักมีอาการ 
 ผลการตรวจเลือดเป็นลบไม่ได้แปลว่า  จะไม่มีเชื้อเสมอไป  เพราะบางครั้งอาจได้รับเชื้อมาไม่นาน 
ในช่วง ๑ – ๒ เดือนแรก เลือดจะยังเป็นลบอยู่ ต่อมาจะกลายเป็นบวก ดังนั้นถ้าได้ผลเลือดเป็นลบ และ 
มีเหตุสงสัยควรจะตรวจซ้ าอีก  ๓ – ๖ เดือน  และ ๑ ปี ต่อมาถ้าผลเป็นลบอีกจึงจะแน่ใจว่าไม่ติดเชื้อ 
 
ท าไมจึงต้องตรวจหาเชื้อ  HIV 
 เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลต้องมีหน้าที่ดูแลและรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ 
รวมทั้งดูแลครอบครัวและญาติ  ดังนั้นผู้ที่เลือกเข้ารับการศึกษาในวิชาชีพพยาบาลจึงต้องมีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงใด ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการให้บริการด้านสุขภาพต่อผู้เจ็บป่วย 

 
 

 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๖/๑๓ แผ่นที่ : ๑๓ 
ฉบบัที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
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หนังสือแสดงความยินยอม 
 

 ข้าพเจ้า นางสาว ............................................................................. อายุ ................................... ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี  ..........................ซอย / ตรอก ............................... ........... ถนน ........................................... 
ต าบล / แขวง ................................... อ าเภอ / เขต ..................................... จังหวัด .................................. 
รหัสไปรษณีย์ .......................................... โทรศัพท์  .................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้าได้อ่าน “ข้อควรรู้ก่อนรับการตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี” แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะ
ขอรับการตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี จากสถานพยาบาล/ สถาบันแห่งนี้   ข้าพเจ้าได้รับการยืนยันว่า ข้อมูล
ส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการรับการตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี นี้ จะได้รับการเก็บไว้เป็นความลับ จะไม่มีการ
เปิดเผยโดยปราศจากความยินยอมของข้าพเจ้า เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายก าหนดหรือตาม
หน้าที่หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้และความจ าเป็นในการวินิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพของข้าพเจ้า 
 
 ข้าพเจ้า  (    )   ต้องการทราบผลการตรวจ    (   )  ไม่ต้องการทราบผลการตรวจ 
 

   ลงนาม .................................................. 
    (...............................................) 
                     ผู้ขอรับการตรวจ 
    วันที่ ........ เดือน ............ พ.ศ. ..... 
 

   ลงนาม .................................................... 
    (.................................................) 
   แพทย์ / เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
 

   ลงนาม ..................................................... 
    (..................................................) 
            พยาน 
    วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ.......... 
 
หมายเหตุ : ผู้ขอรับการตรวจที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้เซ็นชื่อเป็นผู้ขอรับการ
ตรวจแทนและมีผู้ลงนามพยานต้องอายุมากกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๖/๑๓ แผ่นที่ : ๑๔ 
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ประวัติประกอบการตรวจสุขภาพ 

ข้าพเจ้าเคยมีประวัติป่วยดังนี้มาก่อน  (ท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง   )  
๑. โรคเรื้อน 
๒. เป็นลมชัก 
๓. เบาหวาน 
๔. โรคปอด 
๕. วัณโรค 
๖. ความดันโลหิตสูง 
๗. บวมตามร่างกาย 
๘. หอบหืด 
๙. ตัวเหลือง 
๑๐. กามโรค 
๑๑. โรคจิต 
๑๒. โรคประสาท 
๑๓. พิษสุราเรื้อรัง 
๑๔. รับการผ่าตัดใหญ่ 
๑๕. เจ็บป่วยต้องอยู่ในโรงพยาบาล 
๑๖. วันแรกของประจ าเดือนครั้งสุดท้าย 
๑๗. ในช่วงเวลา  ๗ วัน รับประทานยา 
๑๘. รอยสักบนร่างกาย 

  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย  (ระบ)ุ ………………………….. 
  เคย  (ระบ)ุ …………………………..   
วันที่ ............. เดือน  ......................... 
  เคย  (ระบ)ุ.…………………………..  
  มี  (ระบ)ุ  ……………………………. 

  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
พ.ศ.  ................ 
  ไม่เคย 
  ไมมี่            

..............................................................................  
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความข้างต้นเป็นจริง 
      

 
     ลงชื่อ ...................................................... ผู้กรอกประวัติ 
               ............ / ............. / ............. 

 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 
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ปกต ิผนวก ก ประกอบประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ ลง   4  ธ.ค.60 
ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ พ.ศ.2560 

     

โรคและความพิการของร่างกายซึ่งขัดต่อการสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศให้เป็นตาม
ประกาศดังนี้ 

               ก. โรคหรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามมาตรา 41 
กฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติม ฉบับที่ 75/55 และฉบับที่ 76/55 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 

               ข. โรคและความพิการของร่างกาย 
  1.  ตา 
   1.1  สายตาไม่ปกติซึ่งตรวจด้วยแบบตรวจสายตามาตรฐาน เมื่อรักษาและแก้
สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ 6/12 (20/40) หรือต่ ากว่า ในตาแต่ละข้าง  
   1.2  สายตาสั้นมากกว่า 8 ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า 5 ไดออปเตอร์      
หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า 10 องศา ในตาข้างใดข้างหนึ่ง 
   1.3  เปลือกตาแหว่งจนเสียรูป 
   1.4  หนังตาตก (Ptosis) จนแลดูน่าเกลียด หรือหนังตาม้วนออกนอก (Ectropion) 
หรือหนังตาม้วนเข้าใน (Entropion) แม้แต่ข้างเดียว 
   1.5  น้ าตาไหลอยู่เสมอ 
   1.6  ต้อเนื้อซึ่งงอกเข้าไปในลูกตาด าเกิน 1 มิลลิเมตร หรือมีลักษณะที่จะลุกลาม
ต่อไป 
   1.7  ตาโปน (Exophthalmos) จะเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จนเห็นได้ชัดและดูน่า
เกลียด 
   1.8  ตาบอดสี 
    1.9  ตาเหล่ (Squint) จนปรากฏชัด 
    1.10  แก้วตาขุ่น แม้แต่ข้างเดียว (Cataract, Unilateral) 
    1.11  ม่านตามีขนาดไม่เท่ากันหรือม่านตาฉีกขาด ไม่ได้รูปผิดปกติจนแลดูน่า
เกลียด 
    1.12  แผลที่กระจกตา ซึ่งท าให้กระจกตาขุ่นแม้แต่ข้างเดียว (Corneal Ulcer 
with Opacity of Cornea, Unilateral) 
    1.13  ลูกตาสั่น (Nystagmus) 
    1.14  ต้อหิน (Glaucoma)  
    1.15  โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้งสองข้าง (Optic Atrophy) 
    
    

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 
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ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 
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   2.  หู คอ จมูก 
   2.1  เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic Rhinitis) 
   2 .2   ฝ ากั้ น ของจมู ก  (Nasal Septum) มี ลั กษ ณ ะ คด  (Deviation) ท ะลุ 
(Perforation) ยื่น (Spurs) และงอก (Ridges) จนท าให้ช่องจมูกแคบ 
   2.3  เทอร์บิเนต (Turbinates)  อักเสบ บวม จนท าให้ช่องจมูกแคบ  
   2.4  จมูกบี้จนผิดรูป หรือจมูกบี้เล็กน้อยและพูดไม่ชัด 
2.5  รูปวิปริตต่าง ๆ ของริมฝีปากหรือจมูก การพูดผิดปกติ ทั้งเสียงและการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก 
   2.6  มีเพดานโหว่ หรือมีเพดานสูงจนพูดไม่ชัด 
        2.7  กระดูกมาสตอยด์อักเสบ หรือเคยได้รับการผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ประเภท 
แรดิคอล มาสตอยเดกโตมี (Radical Mastoidectomy) 
   2.8  หูชั้นกลางอักเสบ แม้แต่ข้างเดียว  
   2.9  เยื่อหูทะลุ แม้แต่ข้างเดียว 
   2.10  เยื่อหูบุ๋ม (Retracted ear drum) จนเคลื่อนไหวไม่ได ้
   2.11  การได้ยินเสียงของหูผิดปกติ 
   2.12  ใบหูเล็กหรือใหญ่มาก หรือบี้จนปรากฏชัดแม้แต่ข้างเดียว 
   3.  ฟันและลิ้น 
   3.1  มีฟันไว้เคี้ยวอาหารได้ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ คือ 
   3.1.1  ก าหนดให้มีฟันกราม (Molars) และฟันกรามน้อย (Premolars) อย่าง
น้อยข้างบน 6 ซี่ ข้างล่าง 6 ซี ่
   3.1.2  ฟันหน้า (Incisors and Canines) ข้างบน 4 ซี่ ข้างล่าง 4 ซี่ 
   3.1.3  ฟันที่ถอนไปแล้วหากได้รับการใส่เรียบร้อยมั่นคงหรือด้วยวิธีท า
สะพาน (Bridge) จึงให้นับเป็นจ านวนซี่ได้ตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น และฟันที่เหลือจะต้องไม่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
            3.1.3.1  ฟันเป็นรูผุที่ไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัตถุท่ีไม่ถาวร 
            3.1.3.2  ฟันที่อุดหรือท าครอบไม่เรียบร้อย  
           3.1.3.3  ฟันน้ านม 
            3.1.3.4  ฟันตาย เว้นเสียแต่คลองประสาทได้รับการอุดที่ถูกต้อง
แล้ว 
            3.1.3.5  ฟันยาวผิดปกติ หรือข้ึนผิดที่ หรือเกจนไม่สามารถท่ีจะจัด
ให้สบกันได้กับฟันธรรมดาหรือฟันปลอมที่มีอยู่ 
            3.1.3.6 มีการท าลายอย่างรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟัน เช่น 
กระดูก เหงือก เยื่อหุ้มรากฟัน 
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    3.2  ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างฟันหน้าห่างจนดูน่าเกลียด 
    3.3  ต้องไม่มีการสบของฟันที่ผิดปกติอย่างมากจนท าให้ใบหน้าผิดรูป หรือการเคี้ยว
อาหารธรรมดาไม่ได้ผล 
    3.4  ต้องไม่มีถุงน้ า (Cyst) เนื้องอก เนื้อร้าย การอักเสบเรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบอย่าง
รุนแรง (Anug) หรือพยาธิสภาพอ่ืนๆในปาก ซึ่งท าให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะข้างเคียงหรือสุขภาพของ
ผู้สมัคร 
    3.5  ลิ้นต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
                                - มีการเจาะลิ้นหรือท าลิ้นแฉก หรือการกระท าที่ท าให้เกิดความผิดปกติ ผิดรูปของลิ้น             
   4.  หัวใจและหลอดเลือด 
   4.1  ภาวะลิ้นหัวใจผิดปกติอันเป็นผลมาจาก ไข้รูมาติซึ่ม (Rheumatic Heart 
disease)  
    4.2  โรคลิ้นหัวใจพิการ ไม่ว่าจะเป็นชนิดตีบตัน สเตนโนซิส (Stenosis) หรือชนิด 
ไหลย้อน รีเกอร์ยิเตชั่น (Regurgitation) 
   4.3  หัวใจวาย ซึ่งมีเลือดค่ัง (Congestive Heart Failure)  
   4.4  หลอดเลือดแดงโป่งพอง (Aneurysm) ที่ใดก็ตาม 
   4.5  การเต้นของหัวใจผิดปกติ เร็วกว่า 100 ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า 50 ครั้งต่อ
นาที ในท่านอนพักตามปกติ หรือมี เอ.วี.บล๊อก (A.V.Block) หรือเต้นผิดปกติ ชนิดเอเตรียลไฟบริลเลชั่น             
หรือเอเตรียลฟลัทเตอร์ (Atrial Fibrillation or Atrial Flutter) 
   4.6  ความดันเลือดตัวบน (Systolic) สูงกว่า 140 ตัวล่าง (Diastolic) สูงกว่า 90 มิลลิเมตร
ปรอท  
   4.7  มีการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจ การหย่อนสมรถภาพของ
กล้ามเนื้อหัวใจ (Myocardial Insuffieiency)  
   4.8  หัวใจและหลอดเลือดใหญ่พิการแต่ก าเนิด (Congenital Malformations) 
   4.9  สภาพรังสีเอ็กซ์ พบว่าหัวใจมีขนาดโตผิดปกติหรือการตรวจคลื่นหัวใจ (E.K.G) ผิดปกติ 
   4.10  หลอดเลือดด าขอดที่  แขน ขา หน้าท้อง ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด  หรือ       
หลอดเลือดด าขอดที่ถุงอัณฑะในเพศชาย 
    5.  ทรวงอกและระบบการหายใจ 
   5.1  รูปวิปริตของทรวงอกไม่ว่าจะเกิดจากกล้ามเนื้อ กระดูก ซึ่งเป็นเหตุขัดขวางต่อการ
ท างานของอวัยวะภายในหรือแลดูน่าเกลียด เมื่อแต่งเครื่องแบบทหาร 
   5.2  เนื้องอกของนม ทรวงอก 
   5.3  มีลม น้ าหรือหนอง ในช่องเยื่อหุ้มปอด 
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   5.4  หลอดลมอักเสบเรื้อรัง พร้อมกับมีถุงลมในปอดพอง (Chronic Bronchitis 
with Emphysema) 
   5.5  หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis)  
   5.6  หืด หรือมีประวัติการเป็นหืด 
   5.7  วัณโรคปอด 
   5.8  ฝีในปอด ( Lung Abscess ) 
   5.9  ซีสของปอด ( Lung Cyst ) 
   5.10  โรคปอดเกิดจากเชื้อรา 
   5.11  นิวโมโคนิโอซิส ( Pneumoconiosis ) 
   5.12  มีวัตถุแปลกปลอมในเนื้อปอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ใหญ่กว่า ๑ เซนติเมตร 
หรือวัตถุแปลกปลอมที่ท าให้มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในเนื้อปอด 
   5.13 ปอดบวม ( Pneumonia ) 
   5.14 การตรวจด้วยรังสีเอ็กซ์ของทรวงอกมีพยาธิสภาพ                           
   6.  โรคและความผิดปกติของผนังท้องและอวัยวะภายในช่องท้อง 
   6.1  ฟิสตูล่า ( Fistula ) ที่ผนังท้อง 
   6.2  ไส้เลื่อน เว้นแต่ได้รับการผ่าตัดเป็นปกติแล้ว 
   6.3  ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคล า 
   6.4  ดีซ่าน 
   6.5  ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด 
   6.6  ฝีคัณฑสูตร ( Fistula in-ano , Anal fistula ) 
   6.7  ตับแข็ง ( Cirrhosis of Liver ) 
 
 
 
 

 
   7.  ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค 
   7.1  ไตถูกตัดออกแม้แต่ข้างเดียว 
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   7.2  นิ่วในไต (Renal Calculus) 
   7.3  กามโรค 
   7.4  มีไข่ขาว (Albumin) หรือน้ าตาล (Sugar) ในปัสสาวะ 
   7.5  ไตอักเสบที่มีอาการบวม (Nephrosis with edema) และหรือไตอักเสบ
เรื้อรัง (Chronic Nephritis)  
   7.6  ไตพองเป็นถุงหนอง (Pyonephrosis) 
   7.7  ไตพองเป็นถุงน้ า (Hydronephrosis) 
   7.8  ถุงน้ าลูกอัณฑะ (Hydrocele)  
   7.9  องคชาติถูกตัด โดยเหตุใดก็ตาม   
   7.10  มีอวัยวะเพศก ากวม (Hermaphroditism)   
   7.11  อัณฑะไม่ลงมาที่ถุงอัณฑะ ยกเว้นได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว    
   7.12  อัณฑะเหี่ยวหดทั้งสองข้าง ( Atrophy of testis )   
   8.  โรคที่เกี่ยวกับภูมิแพ้ โรคต่อมไร้ท่อ โรคเกี่ยวกับเมตาโบลิซึม โรคเกี่ยวกับโภชนาการ 
(Allergy, Endocrine system, Metabolic and nutritional diseases) 
   8.1  ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ไม่ว่าจะมีคอพอกหรือไม่ก็ตาม (Thyrotoxicosis with or 
without Goiter) หรือภาวะคอพอก 
   8.2  มิกซีดีมา (Myxedema) 
   8.3  เบาหวาน                                                                                                          
   8.4  เบาจืด 

   8.5  ร่างกายโตผิดปกติ (Acromegaly) 
   8.6  โรคแพ้ภูมิตนเอง (Autoimmune disease) 
   8.7  มีภาวะซีด (Anemia) Hct น้อยกว่า 30 %, Hb น้อยกว่า 10 กรัม / 
เดซิลิตร  
   8.8  ฮีโมฟีเลีย (Haemophilia) 
   8.9  ปูร์ปูรา (Purpura) ภาวะที่มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ 
        8.10  ระบบภูมิคุ้มกันของเม็ดเลือดขาวบกพร่อง        
   8.11  ผลการตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีให้ผลบวก  
    

  
   9.  แขนและขา 
                9.1  แขน ขา มือ หรือเท้า บิดเกแม้แต่เล็กน้อย 
                9.2  แขนหรือขา โค้งออกหรือเข้าจนผิดปกติ 
                9.3  นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วนถึงโคนเล็บ  
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                9.4  นิ้วมือหรือนิ้วเท้ามีจ านวนเกินกว่าหรือน้อยกว่าปกติ หรือนิ้วบิดเกจนท างานไม่
ถนัด 
                9.5  นิ้วมือหรือนิ้วเท้าเคลื่อนไหวไม่สะดวก จะเนื่องจากเหตุใดก็ตามจนท าให้
อวัยวะติดต่อกับข้อนั้นๆใช้การไม่ได้ดี 
                9.6  ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน 
                          9.7  ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน 
                9.8  ข้อใหญ่  เช่น ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อสะโพกและข้อเข่า หลวมหรือหลุดบ่อยๆ 
(Dislocation) แม้แต่ข้อเดียว 
                9.9  ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป (Arthritis Deformans) 
                9.10  คอเอียงหรือแข็งทื่อเนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ (Torticollis) 
                9.11  เท้าปุก (Club foot) 
                9.12  เท้าด้วนถึงข้อเท้า 
                9.13  ฝ่าเท้าไม่มีอุ้ง (Flat Foot) 
                9.14  แขนหรือขาท้ังสองข้างยาวไม่เท่ากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด 
          10.  ระบบประสาท โรคจิตประสาทและโรคเกี่ยวกับบุคลิกภาพผิดปกติ 
   10.1  การเคาะกระตุก (Reflexes) มีมากและมีโคลนัส (Clonus) 
   10.2  ท ารอมเบอร์กไซน์ (Romberg’s sign) ไม่ได้ด ี  
                 10.3  การทดสอบการสัมผัสเสีย (Sensory Function test)  
   10.4  โรคทางจิตใจ 
                          10.4.1  โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง                            
   10.4.2  โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
   10.4.3  โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
 

 
   10.4.3.1  ภาวะบกพร่องทางปัญญา (Intellectual disability)  
ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐ หรือต่ ากว่านั้น (Mental Retardation) 
   10.4.3.2  โรคหรือความผดิปกติในการพัฒนาการของทักษะทาง
สังคมและภาษา (Pervasive Development Disorder) 
                          10.4.4  ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด (Gender Identity 
Disorder)  
   10.5  อเฟเซีย (Aphasia) ความบกพร่องทางภาษาเนื่องจากพยาธิสภาพทางสมอง 
   10.6  พูดติดอ่าง  
   10.7  การใช้สารเสพติดหรือโรคติดสารเสพติด 
   10.8  โรคลมชัก ( Epilepsy ) 

   11.  ผิวหนังและต่อมน้ าเหลือง 
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    11.1  โรคผิวหนังและแผลทุกชนิดที่เป็นเรื้อรังและยากต่อการรักษา 
    11.2  แผลเป็นหรือปานที่หน้ามีเนื้อที่เกิน 1 ใน 4 ของใบหน้า หรือแลดูน่า
เกลียด   
         11.3  แผลเป็น ไฝ ปาน หูด (Wart) หรือ ซีสต์ (Cyst) ตามส่วนต่างๆของร่างกาย 
ต้องไม่มีขนาดใหญ่จนแลดูน่าเกลียด  
    11.4  มีรอยสักบนร่างกาย         
         11.5  โรคของท่อน้ าเหลืองหรือต่อมน้ าเหลือง 
    11.6  คนเผือก    

   12.  โรคหรือความพิการอ่ืนๆ 
    12.1  โรคต่างๆท่ีท าให้การเคลื่อนไหวผิดปกติอย่างเรื้อรัง 
    12.2  กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่ง เหี่ยว ลีบ 
    12.3  กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis)  
    12.4  กระดูกหักแล้วต่อไม่ติดหรือต่อแล้วแต่ท าให้อวัยวะหดสั้นลง 
    12.5  เนื้องอกร้าย (Malignant Neoplasm)  
    12.6  กระดูกสันหลังคดหรือโก่ง หรือแอ่นจากวัณโรคหรือเหตุอ่ืน ๆ (Scoliosis, 
Kyphosis, Lordosis) 
    12.7  ศีรษะและใบหน้าผิดรูปจนแลดูน่าเกลียด  

   13.  โรคหรือความพิการใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ แต่คณะอนุกรรมการตรวจ
ร่างกายทางการแพทย์เห็นว่าไม่สมควรรับเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

สรุปผลการตรวจร่างกาย 

เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
วันที่ ๘ – ๙ พ.ค.๖๑ 

 

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ชื่อ - นามสกุล 

ส่วนสูง น.น. BP Pulse ปัสสาวะ สายตา ตาบอดสี ผลเลือด หมายเหตุ 

 
ผู้สมัคร 

     
ซ้าย ขวา 

   
              

              

              

              

              

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๖/๑๓ แผ่นที่ : ๒๓ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจร่างกายทางการแพทย์บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  



 

  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   วพอ.พอ.(กกศ.ฯ โทร. ๒-๖๐๘๘) 

ที ่           /๖๑ วันที ่             เม.ย.๖๑   

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน คณะเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจร่างกายทางการแพทย์ 

ตามค าสั่ง (เฉพาะ) ที่ ๘๖๘ ลง ๖ ธ.ค.๕๙ ให้คณะกรรมอนุกรรมการช่วยตรวจร่างกาย
ทางการแพทย์รับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจ าปี 
๒๕๖๑ ในวันที่ ๘-๙ พ.ค.๖๑ 

เพ่ือให้การด าเนินงานการตรวจร่างกายทางการแพทย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
เชิญท่านเข้าร่วมประชุมวางแผนด าเนินงานการช่วยตรวจร่างกายทางการแพทย์ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ เม.ย.
๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ ชั้น ๔ อาคารส านักงาน วพอ.พอ. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
วาระท่ี ๒  พิจารณาวางแผนการด าเนินงานการช่วยตรวจร่างกายทางการแพทย์ 
วาระท่ี ๓  อ่ืนๆ  

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 
 

 น.ท.หญิง   
   เจ้าหน้าที่และเลขานุการฯ 

 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๖/๑๓ แผ่นที่ : ๒๔ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจร่างกายทางการแพทย์บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  



 

 

แผนการมอบหมายงานการตรวจร่างกาย 

วันที่ ๘ – ๙ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบ เวลา ภาระงาน สถานที่ หมายเหตุ 

วพอ.พอ. 
น.ท.หญิง เกษรฯ 
น.ต.หญิง จิรภิญญาฯ 
น.ส. สุมณฑาฯ 
 
 
 
 
 
กวป.พอ. 
น.ท.หญิง ชญาพัฒน์ฯ 
น.ต.หญิง สริิพรฯ 
ร.อ.หญิง ประไพศรฯี 
ร.ท.หญิง ตวงทิพย์ฯ 
ร.ต.อนุชิตฯ 
น.ส.ชลธิชาฯ 
 

๐๖.๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐๗.๔๕ 
 
 

๐๘.๐๐ 
 
 

- แนะน ารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจร่างกาย 
- ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ในรายที่สงสัยไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์
- เปลี่ยนเสื้อยืด ไม่ต้องถอดเสื้อใน 
- รับฝากของมีค่า 
- ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สมบรูณ ์
- เตรียมเงินค่าตรวจ ๙๕๐ บาท 
- เตรียมบตัรประจ าตัวประชาชน 
- น าผู้รับการตรวจไป กวป.พอ. ที่อาคารใหม่ 
- ส่งเข้าตรวจตามล าดับขั้นตอน 
- ดูแลประสานกับเจ้าหน้าที่ กวป.พอ. ว่าตรวจครบถ้วน
ทุกขั้นตอน เซ็นชื่อทุกขั้นตอน 
- ส่งกลับ วพอ.พอ. 
- เปลี่ยนเสื้อผ้า 

ห้องสโมสร 
วพอ.พอ. 
 
 
 
 
 
 
 
กวป.พอ. 

 
 

ที่ปรึกษา 
- น.อ.หญิง เจียงค าฯ 
ประสานงานทั่วไป      
ณ วพอ.พอ. 
- น.ท.หญิง เกษรฯ 
 
 
 
 
ประสานงานทั่วไป 
ณ กวป.พอ. 
- น.ท.หญิง ชญาพัฒน์ฯ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๖/๑๓ แผ่นที่ : ๒๕ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจร่างกายทางการแพทย์บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  



 

 
๑๖ พ.ค.๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๑ พ.ค. ๖๑ 
 

๑๔.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๐๙.๐๐ 

- ขอผลการตรวจร่างกายจาก กวป.พอ. ไม่เกินเวลา
๑๔.๐๐ 
- สรุปผลการตรวจร่างกายเพื่อรายงาน เลขาฯ 
 
 
 
 
 
- ประชุมคณะเจ้าหนา้ที่อ านวยการรับสมัครฯ 

ห้องประชุม
เกียรตยิศ 
ช้ัน ๔ อาคาร
ส านักงาน 
วพอ.พอ. 

 
 
 
ห้องประชุม
เกียรตยิศ 
ช้ัน ๔ อาคาร
ส านักงาน 
วพอ.พอ. 

 

ติดตามผลจาก กวป.พอ. 
- น.ท.หญิง เกษรฯ 
- น.ท.หญิง ชญาพัฒน์ฯ 
สรุปผลการตรวจ 
- น.ท.หญิง ชญาพัฒน์ฯ 
- น.ต.หญิง สิริพรฯ 
- น.ต.หญิง จิรภญิญาฯ 
 
- น.ท.หญิง เกษรฯ 
- น.ท.หญิง ชญาพัฒน์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๖/๑๓ แผ่นที่ : ๒๖ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจร่างกายทางการแพทย์บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๖/๑๓ แผ่นที่ : ๒๗ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจร่างกายทางการแพทย์บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  



 

ประเมินผลงานการตรวจร่างกายทางการแพทย์ 
บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 

ค าชี้แจ้ง  กรุณาท าเครื่องหมาย     ในช่องท้ายข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ล าดับ หัวข้อ 
ระดับ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย  น้อย
ที่สุด 

 การเตรียมก่อนการปฏิบัติงาน      
๑. มีการประชุมปรึกษาก่อนปฏบิัติงาน      

๒. เปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯ ได้แสดงความคดิเห็น      
๓. ระยะเวลาในการติดต่อประสานงานล่วงหน้าเพียงพอ      
 การปฏิบัติงานในวันตรวจร่างกายฯ      

๔. การติดต่อประสานระหว่าง คณก.ฯ มีความคล่องตัว      
๕. การแนะน ารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจร่างกาย                

แก่ผู้รับการตรวจฯมีความชัดเจน 
     

๖. ห้องแนะน ารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจมีความ
เหมาะสม 

     

๗. การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง และ
รวดเร็ว 

     

๘. น าผู้รับการตรวจไป กวป.พอ. มีความเป็นระเบียบและ
รวดเร็ว 

     

๙. ผู้รับการตรวจฯ ได้ตรวจ ตามล าดบัและครบทุก
ขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบ 

     

๑๐. สถานท่ีตรวจร่างกายฯ มคีวามเหมาะสม      
๑๑. จ านวนอาจารย์และนักเรียนช่วยตรวจร่างกายฯ มี

ความเพียงพอ 
     

๑๒. วัน เวลา ในการตรวจมีความเหมาะสม      

 
ปัญหาและอุปสรรค............................................................................................................................. ....... 
............................................................................................ ....................................................................... 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ................. 
............................................................................................................................................................ ....... 


