
ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรตรวจร่ำงกำย 
 

1. อ่านแบบช้ีแจงการเตรียมตัวในวันเข้ารับการตรวจร่างกาย ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

2. อ่านข้อควรรู้ก่อนการตรวจหาเช้ือ เอช ไอ วี  

3. ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความยินยอม การตรวจหาเช้ือ เอช ไอ วี จากอินเทอร์เน็ตและเขียนกรอก

ข้อความในเอกสารนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี ้

 3.1 ผู้สมัครมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถเซ็นช่ือเป็นผู้รับการตรวจได้ และให้บุคคลอายุ 

18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเซ็นช่ือเป็นพยาน 

 3.2 ผู้สมัครมีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อเป็นผู้รับกำรตรวจแทน และให้

บุคคลอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเซ็นช่ือเป็นพยาน 

4. ดาวน์โหลดประวัติประกอบการตรวจสุขภาพจากอินเทอร์เน็ต และกรอกข้อมูลประวัติเจ็บป่วยพร้อม

เซ็นช่ือรับรองผู้กรอกประวัติตามเอกสารให้ครบถ้วนทุกข้อ 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบชี้แจง กำรเตรียมตัวในวันเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำย 
    ของวิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ 

 
1. งดยาลดไข้ และยาแก้แพ้อากาศ ก่อนตรวจ 24 ชม. 
2. ให้งดอาหาร และเครื่องด่ืม หลังเวลา 20.00 น. คืนวันก่อนตรวจ (ด่ืมน้้าเปล่าได้เล็กน้อย) 
3. ใหท้้าความสะอาดร่างกายและรูหู (เพื่อตรวจดูเย่ือแก้วหู) 
4. วันท่ีเข้ารับการตรวจร่างกายให้น้าส่ิงเหล่านี้มาด้วย ดังนี้ 

4.1 บัตรประจ้าตัวประชาชน 
4.2 หนังสือแสดงความยินยอมการตรวจหาเช้ือ เอช ไอ วี (ดำวน์โหลดจำกอินเทอร์เน็ต) 

(ส ำหรับผู้ทีอ่ำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ต้องให้ผู้ปกครองลงนำมชื่อตรงผู้ขอรับกำรตรวจด้วย) 
4.3 ใบประวัติประกอบการตรวจสุขภาพพร้อมท้าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ให้ครบถ้วนทุกข้อ 

 และลงช่ือผู้กรอกประวัติด้วย 
4.4 ในราย สำยตำสั้นให้น ำแว่นตำมำด้วย  ห้ำมใส่ Contact Lens  มาตรวจ 
4.5 ปากกาสีน้้าเงินเท่านั้น 
4.6 เส้ือยืดคอกลมสีเข้ม (ด ำ น้ ำเงิน น้ ำตำล) ผ้าเนื้อหนาพอสมควร (ส้าหรับเปล่ียนก่อนตรวจ

เอ็กซเรย์ปอด) 
4.7 เงินค่าตรวจ 870 บาท 

 
หมำยเหตุ : ควรพบแพทย์ โสต ศอ นาสิก เพื่อสืบค้นความผิดปกติของหูก่อนเข้ารับการตรวจร่างกาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อควรรู้ก่อนกำรตรวจหำเช้ือ เอช ไอ วี 
 

ควำมรู้ทั่วไปเก่ียวกับโรคเอดส์ 
 โรคเอดส์เกิดจากการติดเช้ือไวรัสชนิดหนึ่งช่ือ HIV  (Human  Immunodeficiency  Virus)  ผู้ท่ีติดเช้ือ 
HIV เข้าสู่ร่างกายเช้ือจะกระจายไปตามอวัยวะต่าง ๆ  เกือบท่ัวร่างกาย ไวรัส  HIV  จะเจาะเข้าไปในเซลล์ และ
ท้าลายส่วนประกอบท่ีส้าคัญในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เส่ือมหรือบกพร่องลงจนเป็นผลให้ร่างกายติดเช้ือ
ฉวยโอกาสชนิดต่าง ๆ  ได้ง่าย และอาจเกิดโรคร้ายแรงพร้อม ๆ กันจนร่างกายไม่สามารถทดต่อความรุนแรงได้ 
เป็นเหตุให้เสียชีวิตลงในท่ีสุด 
 
โรคเอดส์ติดต่อกันได้อย่ำงไร 
 โรคเอดส์ติดต่อกันได้หลายทาง เช่น 

1. การใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ท่ีใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือด 
2. การร่วมเพศโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกัน 
3. การถ่ายหรือรับเลือกผู้ท่ีมีเช้ือไวรัสเอดส์ 
4. จากมารดาไปสู่ทารกในครรภ์ 

 

วิธีอื่นๆ ที่เป็นอัตรำเสี่ยงท่ีพบได้ เช่น 
1. การเปล่ียนอวัยวะ เช่น เปล่ียนแก้วตา,เปล่ียนไต 
2. การผสมเทียมในรายท่ีมีลูกยาก 
3. การสักผิวหนัง, การสักค้ิว หรือการเจาะหู 

 

โรคเอดส์ไม่ติดต่อทำงไหนบ้ำง 
1. เรียนในสถาบันเดียวกัน หรืออยู่บ้านเดียวกัน 
2. จับมือ, พูดคุย, ใช้โทรศัพท์ด้วยกัน 
3. รับประทานอาหารร่วมกัน 
4. ใช้ห้องน้้า ห้องส้วมด้วยกัน 
5. คลุกคลี หรือเล่นด้วยกัน 
6. ใช้สระว่ายน้้าด้วยกัน 
7. ยุง หรือแมลงดูดเลือด 
 

ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์จะมีกำรด ำเนินโรค  ดังนี้ 
 ระยะท่ี  1    ระยะติดเช้ือ HIV ระยะนี้ผู้ติดเช้ือจะไม่มีอาการอะไร สุขภาพจะแข็งแรงปกติ ตรวจพบเช้ือ 
HIV บวก หลังได้รับเช้ือประมาณ  3 เดือน ผู้ติดเช้ือจ้านวนมากท่ีอยู่ในระยะนี้จะไม่ทราบว่า ตนเองติดเช้ือ เมื่อมี
เพศสัมพันธ์ก็อาจถ่ายทอดเช้ือ  HIV ไปสู่คู่สัมพันธ์ได้ 
 ระยะท่ี  2    ระยะมีอาการ  ผู้ป่วยจะเริ่มปรากฏอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างพร้อมกันก็ได้ 
เช่น  ต่อมน้้าเหลืองโต, น้้าหนักลด, ท้องเสียเรื้อรังนานเกิน 1 เดือน  มีอาการอ่อนเพลียมีฝ้าขาวในล้าคอและล้ิน, 
มีไข้เรื้อรัง และมีโรคเริมลุกลาม 
 ระยะท่ี  3   ระยะนี้อาจมีอาการในระยะท่ี 2 และมีโรคติดเช้ือฉวยโอกาสเกิดร่วมด้วยเนื่องมาจาก
ภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่องไปมาก เช่น การติดเช้ือทางเดินอาหาร การติดเช้ือระบบประสาท  การติดเช้ือ
ระบบทางเดินหายใจ 



 

กำรตรวจเลือดหำเชื้อ  HIV 
 วิธีการตรวจท่ีดีท่ีสุด  คือ  การตรวจเลือด หากผลเลือดเป็นบวก แปลว่า มีเช้ือเอดส์ หากผลเลือดเป็น
ลบ แปลว่า ตรวจไม่พบเช้ือเอดส์ 
 การพบเลือดบวกไม่ได้แปลว่า  จะต้องมีอาการเสมอไป  เพราะบางครั้งต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะมี
อาการหรือป่วยขึ้นมา แต่ในท่ีสุดมักมีอาการ 
 ผลการตรวจเลือดเป็นลบไม่ได้แปลว่า  จะไม่มีเช้ือเสมอไป  เพราะบางครั้งอาจได้รับเช้ือมาไม่นาน 
ในช่วง  1 – 2  เดือนแรก เลือดจะยังเป็นลบอยู่ ต่อมาจะกลายเป็นบวก ดังนั้นถ้าได้ผลเลือดเป็นลบ และ  
มีเหตุสงสัยควรจะตรวจซ้้าอีก  3 – 6 เดือน  และ  1  ปี  ต่อมาถ้าผลเป็นลบอีกจึงจะแน่ใจว่าไม่ติดเช้ือ 
 
ท ำไมจึงต้องตรวจหำเชื้อ  HIV 
 เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลต้องมีหน้าท่ีดูแลและรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยท้ังร่างกายและจิตใจ รวมทั้งดูแล
ครอบครัวและญาติ  ดังนั้นผู้ท่ีเลือกเข้ารับการศึกษาในวิชาชีพพยาบาลจึงต้องมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงใด ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการให้บริการด้านสุขภาพต่อผู้เจ็บป่วย 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือแสดงควำมยินยอม 
 

 ข้าพเจ้า นาย/ นางสาว ................................................................................. อายุ ........................... ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี  ..........................ซอย / ตรอก ........................................... ถนน ............................................... 
ต้าบล / แขวง ................................... อ้าเภอ / เขต ..................................... จังหวัด ....................................... 
รหัสไปรษณีย์ .......................................... โทรศัพท์  ......................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้าได้อ่าน “ข้อควรรู้ก่อนรับการตรวจหาเช้ือ เอช ไอ วี” แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะขอรับ
การตรวจหาเช้ือ เอช ไอ วี จากสถานพยาบาล/ สถาบันแห่งนี้   ข้าพเจ้าได้รับการยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้าพเจ้า ในการรับการตรวจหาเช้ือ เอช ไอ วี นี้   จะได้รับการเก็บไว้เป็นความลับ   จะไม่มีการเปิดเผยโดย
ปราศจากความยินยอมของข้าพเจ้า เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก้าหนดหรือตามหน้าท่ีหรือเมื่อมีข้อ
บ่งช้ี และความจ้าเป็นในการวินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพของข้าพเจ้า 
 
 ข้าพเจ้า  (    )   ต้องการทราบผลการตรวจ    (   )  ไม่ต้องการทราบผลการตรวจ 
 
   ลงนาม .................................................. 
    (...............................................) 
                     ผู้ขอรับการตรวจ 
    วันท่ี ........ เดือน ............ พ.ศ. ..... 
 
   ลงนาม .................................................... 
    (.................................................) 
   แพทย์/ เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ผู้ให้ค้าปรึกษาแนะน้า 
 
   ลงนาม ..................................................... 
    (..................................................) 
            พยาน 
    วันท่ี ........ เดือน ............... พ.ศ.......... 
 
 

หมายเหตุ: ผู้ขอรับการตรวจท่ีมีอายุต้่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้เซ็นช่ือเป็นผู้ขอรับการตรวจแทน  
              และมีผู้ลงนามพยานต้องอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 

 

 

 

 

 



ประวัติประกอบกำรตรวจสุขภำพ 

ข้าพเจ้าเคยมีประวัติป่วยดังนี้มาก่อน  (ท้าเครื่องหมาย   ลงในช่อง   ) 
  
1. โรคเรื้อน 
2. อาการชัก 
3. เบาหวาน 
4. โรคปอด 
5. วัณโรค 
6. ความดันโลหิตสูง 
7. บวมตามร่างกาย 
8. หอบหืด 
9. ตัวเหลือง 
10. กามโรค 
11. โรคจิต 
12. โรคประสาท 
13. พิษสุราเรื้อรัง 
14. รับการผ่าตัด 
15. เจ็บป่วยต้องอยู่ในโรงพยาบาล 
16. วันแรกของประจ้าเดือนครั้งสุดท้าย 
17. ในช่วงเวลา  7  วัน  รับประทานยา 
18. บาดเจ็บหรือกระทบกระเทือน 
     บริเวณศรีษะ 
19. รอยสักบนร่างกาย 

  เคย 
  เคย (ระบุ)...……………. 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย 
  เคย (ระบ)ุ ………………………… 
  เคย  (ระบ)ุ  
เมื่อ .........../………………พ.ศ........... 
  เคย  (ระบ)ุ.………………………….. 
  
  เคย  (ระบ)ุ.………………………….. 
  มี  (ระบ)ุ  ……………………………. 

  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
  ไม่เคย 
 
  ไม่เคย 
 
  ไม่เคย 
  ไม่มี 

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

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริง หากปรากฎภายหลังว่าไม่เป็นความจริง จะถูก 
ตัดสิทธิ์จากการสอบและ/ หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาส 
    
     ลงช่ือ ...................................................... ผู้กรอกประวัติ 
 
                                  ............ / ............. / ......... 


