
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
…………………………………………. 

 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะดำเนินการจัดบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่              
ภาคปกติ และภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ        
ของนักศึกษาใหม่ ป้องกันปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม             
มีสุขภาพกายที่พร้อมต่อการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 
2563 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 2 (ส่วนทะเลแก้ว) ตามกำหนดการ ดังนี้  

         - ภาคปกติ      วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2563    เวลา 09.00 - 16.00 น. 
          - ภาค กศ.ป.ป. รุ่นที่ 24  วันที่ 16 สิงหาคม 2563         เวลา 09.00 - 12.00 น. 

 

เพื่อให้การดำเนินการจัดบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นไป            
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่               
ปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการตามนโยบายป้องกันการระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ ์ใหม่                
(COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 

1. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ 
1.1 นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องมาเข้ารับการตรวจสุขภาพตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกำหนด รายละเอียด

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1-3 ยกเว้น นักศึกษาวิทยาลัยการพยาบาล เนื่องจากผ่านการตรวจสุขภาพ        
ตั้งแต่ข้ันตอนการสมัครเข้าศึกษา 

1.2 ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำ
ให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย อาจทำให้แพทย์             
ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม ่

1.3 งดดื ่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั ่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื ่องจากยาและแอลกอฮอล์              
อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนตรวจ 

1.4 หากรับประทานยาเพ่ือควบคุมความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อได้ตามท่ีแพทย์แนะนำ 
1.5 หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วย       

เพ่ือประกอบการวินิจฉัย 
1.6 สำหรับนักศึกษาหญิง กรณอียู่ในระหว่างมีประจำเดือนสามารถตรวจปัสสาวะได ้ 
1.7 กรณตีั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดตรวจเอกซเรย์ 
1.8 การแต่งกายเข้ารับการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับการตรวจสุขภาพ 
  - นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ       แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดเฟรชชี่ 
  - นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์)  แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 
1.9 นักศึกษาที่เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส    

โคโรน่า 2019 (COVID-19) 



 

.………...พิมพ์ 
……......ตรวจ 
……......ตรวจ 
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2. ขั้นตอนการขอรับการตรวจสุขภาพ 
  นักศึกษาภาคปกติ 

1) ให้นักศึกษาสมัครใช้งานระบบ iSAS ทาง http://isas.psru.ac.th โดยบันทึกข้อมูลในระเบียนสะสม
ออนไลน์ และ ข้อมูลระบบบริการสุขภาพนักศึกษา ให้ครบถ้วน  

2) จองวันและเวลาตรวจสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ ผ่านระบบ iSAS ระหว่างวันที่ 1 - 9 สิงหาคม 
2563 โดยระบบบริการสุขภาพจะจำกัดจำนวนการจอง 1,000 คนต่อวัน  

3) ตรวจสอบผลการจองวันที ่และเวลาตรวจสุขภาพ ผ่านระบบ iSAS ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563                
เป็นต้นไป โดยจดจำ “รหัสรายชื่อ” เพ่ือใช้ยืนยันตัวตนในวันเข้ารับการตรวจสุขภาพ 

4) เข้ารับการตรวจสุขภาพตามวันและเวลาที่นักศึกษากำหนด โดยปฏิบัติตามขั้นตอนแนบท้ายประกาศ
อย่างเครง่ครดั 

 
นักศึกษาภาค กศ.ป.ป. 
เข้ารับการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใน

ระบบ iSAS (ไม่ต้องจองคิว) โดยปฏิบัติตามข้ันตอนแนบท้ายประกาศอย่างเคร่งครัด 
 

 

3. ขั้นตอนการเข้ารับตรวจสุขภาพ 
  3.1 ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

3.2 รับเอกสารและอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ 
3.3 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต  
3.4 พบแพทย์ (ตรวจสุขภาพฟัน เหงือก โรคในช่องปาก และผิวหนัง) 
3.5 ตรวจวัดสายตา  
3.6 ตรวจปัสสาวะ  
3.7 เอ็กซเรย์ทรวงอก 

 

4. การแจ้งผลการตรวจสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และ ภาค กศ.ป.ป. ผ่านระบบบริการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ระบบ iSAS System) ภายหลังเสร็จสิ้นการประมวลผล  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

       

 ประกาศ  ณ  วันที่  20  กรกฎาคม พ.ศ.2563   
            

 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ศรีสมบัติ ) 

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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 เรื่อง รายละเอียดของการตรวจสุขภาพ 
 

 
 

ที่มาของข้อมูล : รายการตรวจสุขภาพ บริษัท การแพทย์นวมินทร์ จำกัด

 

ลำดับ 

 

รายการตรวจ 

 

ความสำคัญของการตรวจ 
 

1 ตรวจคัดกรองเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 

ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

2 เอกสารและอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ ใบตรวจสุขภาพ, ใบเอกซเรย์ทรวงอก ,กระปุกใส่ปัสสาวะ 
3 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต  ประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ซึ ่งเป็นตัวชี ้ว ัดสภาวะของ

ร่างกายว่ามีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงอยู ่ใน
เกณฑ์ท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

4 พบแพทย์ (ตรวจสุขภาพฟัน เหงือก โรค
ในช่องปาก และผิวหนัง) 

ตรวจหาสัญญาณการเกิดโรคและปัญหาต่างๆ เพื่อการช่วย
ดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ป้องกันปัญหาต่างๆ และรักษา
อย่างทันท่วงที 

5 ตรวจวัดสายตา  ตรวจสุขภาพตาเบื ้องต้น ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ ้นกับ
ดวงตา ความชัดเจนในการมองเห็นเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในกรณีที่มีอาการผิดปกติเก่ียวกับดวงตา 

6 ตรวจปัสสาวะ  ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะประเภทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) 
และ เมทาแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) เพ่ือการคัดกรองและส่งต่อ
บำบัดรักษาในสถานบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

7 เอ็กซเรย์ทรวงอก ตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจอันก่อให้เกิด
อันตราย ได้แก่ วัณโรค ถุงลมโป่งพอง หัวใจ เป็นต้น 
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แผนผังขั้นตอนการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 

ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 2 

 

จุดคดักรอง covid-19 


