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รายงานผลการตรวจสุขภาพรางกาย 

ในการดําเนินการรับบุคคลเขาศึกษา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ประจําปการศึกษา 2565  

 

สวนที่ 1 สําหรับผูสมัครสอบ 
 

เลขท่ีผูสมัครสอบ ................................ ชื่อ – สกุล  นาย   นางสาว .................................................................................  

โรงเรียน..............................................................  อําเภอ...................................จังหวัด................................................................  

วัน – เดือน – ปเกิด............................................เลขบัตรประจําตัวประชาชน..............................................................................  

 

1. ประวัติการเจ็บปวยในอดีตและปจจบุัน (สําหรับนักเรียนกรอก)  

นักเรียนเคยมี  หรือมโีรค / อาการ  หรือภาวการณเจ็บปวย  ดังตอไปน้ีหรือไม  
 

มี ไมมี อธิบายรายละเอียด 

  หอบหืด (Asthma) ......................................................................................................................................... 

  ความดันโลหิตสูง (Hypertension) …………………………………………………………………………….…………………….. 

  ไอเปนเลือด (Hemoptysis) ……………………………………………………………………………………………………….……. 

  วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) …………………………………………………………………………………….….. 

  ตัวเหลือง  ตาเหลือง (Jaundice) ………………………………………………………………………………………………….…. 

  โรคลมชัก (Epilepsy) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

  โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) ……………………………………………………………..…………………………………. 

  หูน้ําหนวก (Otorrhea) …………………………………………………………………………………………………………………… 

  ไสเล่ือน (Hernia) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  กระดูกหัก/บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (Fracture / Accident) ………………………………………………………………….. 

  ไดรับการผาตัด (Surgical Operation) …………………………………………………………………………………………….. 

  อื่นๆ.................................................................................................................................................................  

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลประวัติดังกลาวขางตนเปนจริงและสมบูรณ และรับทราบวา ถามีขอมูลที่ไมเปนจริงหรือมีการ

ปดบังขอมูล  ขาพเจาจะถูกการพิจารณาตัดสิทธ์ิในการคัดเลือกคร้ังน้ี  และแมจะไดรับการสงชื่อเขาศึกษาแลว ก็จะถูกถอนสภาพจาก

การเปนนักศึกษา   

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

(...............................................................) 

นักเรียนที่เขารับการตรวจ 

วันที่............เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
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สวนท่ี 2 สําหรับแพทยผูตรวจรางกาย 

1.  การตรวจรางกาย (แนบผลการตรวจ) 

น้ําหนัก..............................กิโลกรัม        สวนสูง.................................เซนติเมตร    

ความดันโลหิต....................................mm.Hg  ชีพจร.......................................ครั้ง / นาที   

ขาพเจา..........................................................................................................................ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

ใบอนุญาตเลขท่ี...............................ออกให  ณ  วันที่..................เดือน................................พ.ศ............................. 

โรงพยาบาล..............................................................................................................................................................  

อําเภอ.....................................จังหวัด........................................วัน / เดือน / ป  ที่ตรวจ........................................  

ไดทําการตรวจรางกาย นาย/นางสาว ....................................เมื่อวันที่............เดือน............................พ.ศ................

แลวเห็นวาเปนผูมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนหรือไมสมประกอบจนไมสามารถศึกษาได และไม

ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรค ดังตอไปนี้  

  โรคเรื้อน  

  วัณโรคในระยะอันตราย  

  โรคติดยาเสพติดใหโทษ  

  โรคพิษสุราเร้ือรงั  

  โรคจิตตาง ๆ  

  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเปนที่นารังเกียจ  

  กามโรคในระยะที่ 2  หมายถึงระยะที่มีผ่ืนหรือแผลตามผิวหนัง  

  หูหนวก  

 

2.  ผลการเอกซเรยรางกาย (เลขของ Chest X-ray)  

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

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

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

 

 3.  ผลการตรวจ Audiogram (แนบผลการตรวจ)  

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

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

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

 

4.  ผลการตรวจเพิ่มเติม (แนบผลการตรวจทุก Lab) 

4.1 ตรวจความสมบูรณของเมด็เลือด CBC   ปกติ  ไมปกติ 

4.2 ตรวจปสสาวะ UA  ปกติ  ไมปกติ 
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4.3 ตรวจภูมิคุมกัน 

       ผลตรวจภูมิคุมกัน มี (Positive) ไมมี (Negative) 

4.3.1 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag)   

4.3.2 ภูมิตานทานการตดิเชื้อไวรัสตับบี (Anti-Hbs)   

4.3.3 ตรวจหาภูมิไวรสัสุกใส (Varicella IgG)   

4.3.4 ตรวจหาภูมิไวรสัหัด (Measle IgG)   

4.3.5 ตรวจหาภูมิไวรสัหัดเยอรมัน (Rubella IgG)   

4.3.6 ตรวจหาภูมิไวรัสโรคคางทูม (Mump IgG)   

 

หมายเหตุ     

กรณีตรวจเลือดเพิ่มเติมแลวไมพบภูมิคุมกัน ตองเขารับการฉีดวัคซีน เพ่ิมเติมดังน้ี 

- ไมพบภูมิคุมกันไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag = Negative)  และ ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag) ผลเปนลบ 

- ไมพบภูมิภูมิไวรัสสุกใส (Varicella IgG  = Negative) 

- ไมพบภูมิคุมโรคใด โรคหนึ่ง (ผล = Negative) ตองไดรบัการฉีดวัคซีนรวม (วัคซีนคางทูม หัด และหัดเยอรมัน) ดังนี้ 

 ไมพบเชื้อไวรัสกันเชื้อไวรัสหัดเยอรมัน (Rubella IgG = Negative) หรือ 

 ไมพบภูมิคุมกันเชื้อภูมิไวรสัหัด (Measle IgG = Negative) หรือ 

 ไมพบภูมิไวรัสโรคคางทูม (Mump IgG = Negative) 

 

 

 

(ลงนาม)........................................................................... 

(...........................................................................) 

แพทยผูตรวจ 

โปรดประทับตราโรงพยาบาล 
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สวนที่ 3 สําหรับแพทยผูฉีดวัคซนี 
 

ขาพเจา.................................................................................................................................ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

ใบอนุญาตเลขท่ี......................ออกให  ณ  วันที่............เดือน................................พ.ศ................... 

ไดทําการฉีดวัคซีน  นาย/นางสาว ...............................................เม่ือวันที่............เดือน..............................พ.ศ................ 
 

1.  ผลการฉีดวัคซีน 

วัคซีน ไดรับการฉีดวัคซีนแลว 

(แพทยรับรองการฉีดวัคซีน) 

1.1 วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี  

1.2 วัคซีนไวรัสสุกใส  

1.3 วัคซีนคางทูม หัด และหัดเยอรมัน  

 

หมายเหตุ  

ขอปฏิบัติการฉีดวัคซีน  

1. ไมมีภูมิคุมกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี ใหฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี จํานวน 1 ครั้ง แลวจึงตรวจหาภูมิคุมกันโรคไวรัสตับ

อักเสบ บี หลังจากไดฉีด  วัคซีน 1 เดือน และหากพบวาผลการตรวจภูมิคุมกันโรคไวรัสตับอีกเสบ บี ถามีคานอยกวาหรือ               

เทากับ 15 ใหฉีดวัคซีนอีก 2 คร้ัง หางกันครั้งละ 4 เดือน 

2. ไมมีภูมิคุมกันโรคไวรัสสุกใส ใหฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัสสุกใสขนาด 0.5 ซี.ซี.จํานวน 2 ครั้ง หางกันครั้งละ 4-8 สัปดาห 

3. ไมมีภูมิคุมกันโรคคางทูม หัด และหัดเยอรมัน ใหฉีดวัคซีนปองกันโรคคางทูม หัด และหัดเยอรมัน จํานวน 1 ครั้ง 

 
 

 

(ลงนาม)........................................................................... 
 

(...........................................................................) 

 

แพทยผูฉีดวัคซีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพฯท่ีสมบูรณ ตองมีตราของโรงพยาบาล และตองมีลายเซ็นแพทยผูตรวจกํา กับ                                   

ผูไดรับคัดเลือกฯ  ตองไปรับการตรวจรางกาย จากโรงพยาบาลประจําจังหวัด/ประจําอําเภอ หรือโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาล

ที่อยูในสังกัดของมหาวิทยาลัยทุกแหง หรือ โรงพยาบาลเอกชน และใหนําใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (สวนที่ 1 ถึง สวนที่ 3)   

สงผลในระบบภายในวันที่ 13 มกราคม 2565 
 


