ผนวก ข
รายละเอียดการตรวจรางกาย
สําหรับบุคคลที่ผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขารับการตรวจรางกาย
เพื่อเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ประจําปการศึกษา 2565
เอกสารที่ 1

แนวทางปฏิบัติในการตรวจรางกายของบุคคลที่ผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาเปน
นักเรียนพยาบาล ชั้นปที่ 1 รุนที่ 59 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ปการศึกษา 2565

เอกสารที่ 2

โรคความผิดปกติความพิการและกลุมอาการที่ขัดตอการรับเขาเปน
นักเรียนพยาบาลกองทัพบกตามระเบียบการรับสมัครฯ

เอกสารที่ 1

แนวทางปฏิบัติในการตรวจรางกายของบุคคลที่ผานการคัดเลือก
และมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนพยาบาล ชั้นปที่ 1 รุน ที่ 59
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปการศึกษา 2565
วิท ยาลัยพยาบาลกองทัพบก กําหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจรางกายของบุคคลที่ผานการ
คัดเลือก และมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนพยาบาล ชั้นปที่ 1 รุนที่ 59 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กอนวันตรวจรางกาย
1. ใหบุคคลที่ผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขา เปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชั้น ป ที่ 1 รุน ที่ 59 ทํา การ
ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ดวยวิธี Antigen Test Kit(ATK) ณ สถานพยาบาลที่สามารถออกใบรับรองผล
การตรวจ ATK ได โดยตองตรวจในวันที่ 16 พ.ค.65และสงผลการตรวจ ATK ของสถานพยาบาล
ภายในวันที่ 16 พ.ค.65 กอนเวลา 18.00 น. ตามประกาศรายละเอียดการทดสอบบุคลิกภาพ (MMPI)
2. การจัดกลุมบุคคลที่ผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขา เปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชั้นปที่ 1 รุนที่ 59
ที่มาตรวจรางกาย
กลุม 1 ผูสมัครลําดับที่ 1-250 ตรวจรางกายวันที่ 18 พ.ค.65
กลุม 2 ผูสมัครลําดับที่ 251-503 ตรวจรางกายวันที่ 19 พ.ค.65
3. ใหบุคคลที่ผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชั้นปที่ 1 รุนที่ 59 ทําการ
ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ดวยวิธี Antigen Test Kit(ATK) ตรวจดวยตนเองอีกครั้ง ในวันที่มาทําการตรวจ
รางกาย คือ วันที่ 18 พ.ค.65 หรือ 19 พ.ค.65 (ตามการจัดกลุมในขอ 2) และสงผลการตรวจ ATK ดวย
ตนเอง ในแบบคัดกรองความเสี่ยงCovid -19 (กรอกขอมูลโดยผูบุคคลที่ผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขา
เปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชั้นปที่ 1 รุนที่ 59) โดย Scan QR code ตามรูปภาพดานลางที่ปรากฏ
ทั้งนี้ตองสงผลการตรวจและกรอกขอมูลในแบบสอบถามใหครบถวน กอนเวลา 06.00 น. ของวันที่มา
ตรวจรางกาย (วันที่ 18 พ.ค.65 หรือ 19 พ.ค.65) มิฉะนั้นจะไมสามารถเขาพื้ นที่ วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบกเพื่อทําการตรวจรางกายได

QR codeแบบคัดกรองความเสี่ยงCovid -19
4. ในกรณีที่ผลการตรวจ ATK ดวยตนเอง ไมพบการติดเชื้อ Covid-19 (ATK negative) ให บุคคลที่ผานการ
คัดเลือกและมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชั้นปที่ 1 รุนที่ 59 มาตรวจรางกายในวันที่ 18
พ.ค.65 หรือ 19 พ.ค.65 ตามลําดับที่กําหนด

5. ในกรณีที่ผลการตรวจ ATK ดวยตนเอง (วันที่ 18 พ.ค.65 หรือ 19 พ.ค.65) พบวามีการติดเชื้อ Covid-19
(ATK positive)ขอใหบุคคลที่ผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชั้นปที่ 1
รุนที่ 59 รายงานผลการตรวจ ATK ดวยตนเอง ในแบบคัดกรองความเสี่ยงCovid -19 (ตาม QR code
ขา งตน) และติดตอคณะกรรมการตรวจรางกาย พ.ต.หญิง พชรภรณ เกวียนสูงเนิน โทร 085-0351335
ทันทีที่ทราบผลการตรวจ โดยไมตองเดินทางมาที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
*** ทั้งนี้ผทู ี่มีผลการตรวจ ATK positive วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจะนัดหมายทานมาตรวจ
รางกายภายหลังจากทานไดเขารับการรักษาเปนทีเ่ รียบรอยแลว โดยไมตัดสิทธิ์การคัดเลือกเขาเปน
นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ***
6. เตรียมเงินสดคาตรวจรางกายตรวจเลือดและเอกซเรยและคาตรวจปสสาวะใหจํานวนพอดี ดังนี้
6.1 บุคคลที่ผานการคัดเลือกฯเพศชาย
จํานวน 1,360 บาท
6.2 บุคคลที่ผานการคัดเลือกฯเพศหญิง
จํานวน 1,430 บาท
โดยมีรายละเอียดการตรวจ ดังตอไปนี้
- การตรวจสภาพรางกายเบื้องตน
- การตรวจรังสีทรวงอก (Chest X-ray)
- การตรวจรางกายทั่วไปตามระบบ
- การตรวจบุคลิก ทาทาง และโครงสรางรางกาย
- การตรวจหู คอ จมูก และการไดยิน
- การตรวจวัดสายตา และความผิดปกติ
- การตรวจทางหองปฏิบัติการ
7. งดอาหารและเครื่องดื่มตางๆ เชน น้ําหวาน น้ําอัดลม (ดื่มน้ําเปลาได) ตั้งแตหลังเที่ยงคืน (24.00 น.) ของ
วัน ที่ตรวจรา งกาย จนกว าจะเจาะเลือดเสร็จ (ควรเตรียมน้ํา ดื่ม และอาหารว า งที่ รับประทานงา ยมา
รับประทานหลังจากเจาะเลือดเสร็จ)
8. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกไมสามารถจัดที่พัก
คอยสํา หรับ ผูป กครองได จึง ขอความร ว มมือ ใหผูป กครองรั บ-สง โดยไมพัก คอยที่ วิ ทยาลัย พยาบาล
กองทัพบก และขอใหบุคคลที่ผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชั้นปที่ 1
รุน ที่ 59จัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ําดื่มมารับประทานเนื่องจากรานคามีจํานวนจํากัด
วันตรวจรางกาย(กรณีผลตรวจ ATK negative)
1.
การรายงานตัวในแตละวันใหรายงานตัวที่สนามบาส หนาเสาธงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดย
แบ งกลุม บุคคลที่ผา นการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขา เปนนักเรีย นพยาบาลกองทัพบก ชั้น ปที่ 1 รุ นที่ 59
รายงานตัว 3 รอบ คือ
วันที่ 18 พ.ค.65
- รอบที่ 1 กลุมละ 80 คน (ลําดับ 1-80)
รายงานตัวเวลา 06.30 น.
- รอบที่ 2 กลุมละ 80 คน (ลําดับ 81-160)
รายงานตัวเวลา 07.00 น.
- รอบที่ 3 กลุมละ 80-90 คน (ลําดับ 161-250) รายงานตัวเวลา 07.30 น.
วันที่ 19 พ.ค.65
- รอบที่ 1 กลุมละ 80 คน (ลําดับ 251-330)
รายงานตัวเวลา 06.30 น.
- รอบที่ 2 กลุมละ 80 คน (ลําดับ 331-410)
รายงานตัวเวลา 07.00 น.
- รอบที่ 3 กลุมละ 80-90 คน (ลําดับ 411-503) รายงานตัวเวลา 07.30 น.

2. การเตรียมพรอมในการตรวจรางกายฯ
2.1 เตรียมตัวใหพรอมทั้งรางกายและจิตใจ
2.2 การแตงกาย ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ หามสวมเครื่องประดับ เชน สรอย กําไล ฯลฯ
2.3 คําแนะนําสําหรับการตรวจเอกซเรย
(1) ไมควรสวมสรอยคอหรือติดเข็มกลัดบริเวณเสื้อและไมนําสิ่งของโลหะติดตัว เพราะอาจทําใหผล
X-rayคลาดเคลื่อนได
(2) บุคคลที่ผานการคัดเลือกฯ เพศหญิงสวมสปอรตบราไรโครง ที่เปนผาเรียบ ไมมีการตกแตง
ดวยเครื่องประดับใดๆ ใสเสื้อกลามซับใน และกางเกงซับในขาสั้นสีเขม เพื่อสะดวกในการตรวจรางกาย
(3) บุคคลที่ผานการคัดเลือกฯ เพศชายสวมเสื้อกลามสีขาวดานในเสื้อนักเรียนเพื่อสะดวกในการ
ตรวจรางกาย
(4) บุคคลที่ผานการคัดเลือกฯ เพศหญิงกรณีขาดประจําเดือนควรปรึกษาเจาหนาที่กอนรับการตรวจ
2.4 คําแนะนําสําหรับการตรวจตา
(1) งดการใสคอนแท็กเลนสในวันที่ทําการตรวจ และนําแวนสายตามาดวย
(2) หากใสคอนแท็กเลนสแกตาบอดสีจะปรับตกทันที
3. ลําดับขั้นการตรวจรางกาย
3.1 ใหบุคคลที่ผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชั้นปที่ 1 รุนที่ 59ทําแบบ
คัดกรองประเมินความเสี่ยง COVID-19 ลวงหนา วัดอุณหภูมิเมื่อมารายงานตัว เจาหนาที่จะทําการ
คัดแยกกลุมเปน 2 กลุม คือ
- กลุม 1 ผล ATK negative และไมมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จะเขาขั้นตอนการ
ตรวจรางกายปกติ
- กลุม 2 ผลATK negativeแตมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและ/หรือมีประวัติสัมผัส
เสี่ยงสูงเจา หนา ที่จะจัดแยกใหอยูในสถานที่เฉพาะ และดํ า เนิน การตรวจรา งกายเปนกลุม
สุดทายหลังจากกลุมที่ 1 ตรวจเสร็จแลว
4. ใหแพทยผูตรวจรางกายลงนามในใบรายงานผลการตรวจรางกายหลังเสร็จสิ้นการตรวจใหครบทุกขั้นตอน
5.ตรวจสอบใบรายงานผลการตรวจรางกายใหมีการบันทึกครบถวน
หมายเหตุ 1. ขอใหนําบัตรประจําตัวประชาชน มาติดตอเพื่อตรวจรางกายทุกครั้ง
2. ขอมูลที่จําเปนตองแจงกับทางเจาหนาที่กอนการตรวจรางกาย
2.1 โรคประจําตัว/ยาที่รับประทานเปนประจํา
2.2 บุคคลที่ผานการคัดเลือกฯ เพศหญิงที่กําลังมีประจําเดือน

เอกสารที่ 2
โรค ความผิดปกติ ความพิการและกลุมอาการที่ขัดตอการรับเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
ผูสมัครเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพ บก ตองมีรา งกายแข็งแรงสมบูรณมีน้ําหนักตัวไมนอยกว า
๔๕ กิโลกรัม สว นสูงไมต่ํา กวา ๑๕๕ เซนติเมตร และไมมีโ รคหรือมีสภาพรา งกายหรือจิ ตใจซึ่งไมสามารถ
เขารับราชการทหารไดตามกระทรวง ฉบับ ที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ฉบั บแกไ ข/เพิ่มเติ มฉบับที่ ๗๕/๕๕ และ
ฉบับที่ ๗๖/๕๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑) โรคหรือความผิดปกติของตา
ขอ ๒ (๑)(ก) ตาขางหนึ่งขางใดบอด คือเมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็นยังอยู
ในระดับต่ํากวา ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวา ๑๐ องศา
ขอ ๒ (๑)(ข) สายตาไมปกติ คื อเมื่อรักษาและแกสายตาดวยแว น แลว การมองเห็น ยังอยู
ในระดับ ๖/๒๔ หรือต่ํากวาทั้งสองขาง
ขอ ๒ (๑)(ค) สายตาสั้นมากกวา ๘ ไดออปเตอร หรือสายตายาวมากกวา ๕ ไดออปเตอรทั้งสองขาง
ขอ ๒ (๑)(ง) ตอแกวตาทั้งสองขาง (Bilateral Cataract)
ขอ ๒ (๑)(จ) ตอหิน (Glaucoma)
ขอ ๒ (๑)(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ขาง (Optic Atrophy)
ขอ ๒ (๑)(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุนทั้งสองขาง
ขอ ๒ (๑)(ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไมทํางานสูญเสียอยางถาวร (Cranial nerve ๓rd,
๔th, ๖th)
- ตองไมเปนผูตาบอดสี
(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู
ขอ ๒ (๒)(ก) หูหนวกทั้งสองขางคือตองใชเสียงในชวงคลื่นความถี่ ๕๐๐-๒,๐๐๐ รอบตอวินาที หรือ
เกินวา ๕๕ เดซิเบล จึงจะไดยินทั้งสองขาง
ขอ ๒ (๒)(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองขาง
ขอ ๒ (๒)(ค) เยื่อแกวหูทะลุทั้งสองขาง
(๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด
ขอ ๒ (๓)(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง
ขอ ๒ (๓)(ข) ลิ้นหัวใจพิการ
ขอ ๒ (๓)(ค) การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง
ขอ ๒ (๓)(ง) โรคของกลามเนื้อหัวใจชนิดที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและอาจเปนอันตราย
ขอ ๒ (๓)(จ) หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง
ขอ ๒ (๓)(ฉ) หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโปงพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเปนอันตราย
(๔) โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด
ขอ ๒ (๔)(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางรุนแรงและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต
ขอ ๒ (๔)(ข) ภาวะมามโต (Hyperspleenism) ที่รกั ษาไมหายและอาจเปนอันตราย

(๕) โรคของระบบหายใจ
ขอ ๒ (๕)(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ไดรับการวินิจฉัยตามเกณฑการวินิจฉัย
ขอ ๒ (๕)(ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทํา งานของระบบ
ทางเดินหายใจโดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดไดคา Forced Expiratory Volume
in One Second และ,หรือ Forced Vital Capacity ต่ํากว ารอยละ ๖๐ ของ
คามาตรฐานตามเกณฑ
ขอ ๒ (๕)(ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หั วใจดว ยคลื่ นเสีย งความถี่ สูง (Echocardiogram) หรื อโดยการใสส ายวั ด
ความดันเลือดในปอด
ขอ ๒ (๕)(ง) โรคถุงน้ําในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยไดโดยถายภาพรังสี ทรวงอก หรือ
เอกซเรยคอมพิวเตอรปอด
ขอ ๒ (๕)(จ) โรคหยุดการหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยดวยการตรวจ
การนอนหลับ (Polysomnography)
(๖) โรคของระบบทางเดินปสสาวะ
ขอ ๒ (๖)(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง
ขอ ๒ (๖)(ข) กลุมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
ขอ ๒ (๖)(ค) ไตวายเรื้อรัง
ขอ ๒ (๖)(ง) ไตพองเปนถุงน้ําแตกําเนิด (Polycystic Kidney)
(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ขอ และกลามเนื้อ
ขอ ๒ (๗)(ก) โรคขอหรือความผิดปกติของขอดังตอไปนี้
(๑) ขออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)
(๒) ขอเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)
(๓) โรคขอและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)
ขอ ๒ (๗)(ข) แขน ขา มือ เทา นิ้ว อยางใดอยางหนึ่งผิดปกติดังตอไปนี้
(๑) แขน ขา มือ เทา นิ้วดวน หรือพิการถึงแมวาจะรักษาดวยวิธีใหมที่สุดแลวก็ยังใช
การไมได
(๒) นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได
(๓) นิ้วชี้ของมือดวนตั้งแตขอปลายนิ้ว
(๔) นิ้วมือขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวน จนถึงขอปลายนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใชการไมได
(๕) นิ้วหัวแมเทาดวนจนขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได
(๖) นิ้วเทาในเทาขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวน จนถึงขอปลายนิ้ว
หรือพิการถึงขั้นใชการไมได
(๗) นิ้วเทาในเทาแตละขางตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวน จนถึงขอปลายนิ้ว
หรือพิการถึงขั้นใชการไมได
(๘) นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่งตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอโคน
นิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได

ขอ ๒ (๗)(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
ขอ ๒ (๗)(ง) กระดูกสันหลังโกงหรือคดหรือแอนจนเห็นไดชัดหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
ขอ ๒ (๗)(จ) กลามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or contracture) จนเปนผล
ใหอวัยวะสวนหนึ่งใดสวนใดใชการไมได
(๘) โรคของตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
ขอ ๒ (๘)(ก) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร
ขอ ๒ (๘)(ข) ภาวะตอมพาราธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร
ขอ ๒ (๘)(ค) ภาวะตอมใตสมองผิดปกติอยางถาวร
ขอ ๒ (๘)(ง) เบาหวาน
ขอ ๒ (๘)(จ) ภาวะอวน (obesity ) ซึ่งมีดัชนีความหนาของรางกาย (BodyMass Index)
ตั้งแต ๓๕ กิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป
ขอ ๒ (๘)(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร ธาตุสารอาหารดุ ลสารน้ํ า
อีเล็กโทรลัยทและกรดดาง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่นๆ ชนิดถาวรและอาจเปนอันตราย
ขอ ๒ (๘)(ช) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานมากผิดปกติ(Hyperthyroidism)
(๙) โรคติดเชื้อ
ขอ ๒ (๙)(ก) โรคเรื้อน
ขอ ๒ (๙)(ข) โรคเทาชาง
ขอ ๒ (๙)(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดได
(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา
ขอ ๒ (๑๐)(ก) จิตเจริญลาชา (MentaI Retardation) ที่มีระดับเชาวปญญา ๖๙ หรือต่ํากวานั้น
ขอ ๒ (๑๐)(ข) ใบ (Mutism) หรือพูดไมเปนภาษาหรือฟงภาษาไมรูเรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
ขอ ๒ (๑๐)(ค) ลมชัก (Epilepsy ) หรือโรคที่ทําใหมีอาการชัก (Seizures)
ขอ ๒ (๑๐)(ง) อัมพาต (Parlysis) ของ แขน ขา มือ หรือเทาชนิดถาวร
ขอ ๒ (๑๐)(จ) สมองเสื่อม (Dementia)
ขอ ๒ (๑๐)(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทําใหเกิดความผิดปกติอยางมากใน
การเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอยางถาวร
ขอ ๒ (๑๐)(ช) กลามเนื้อหมดกําลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis)
(๑๑) โรคทางจิตเวช
ขอ ๒ (๑๑)(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรง และเรื้อรัง
(๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia)
(๒) โรคจิตกลุมหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced
DelusionalDisorder)
(๓) โรคสคิซโซแอฟแฟคทีป (Schizoaffective Disorder)
(๔) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to
Brain Damage and Dysfunction)

(๕) โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)
ขอ ๒ (๑๑)(ข) โรคอารมณแปรปรวนที่มีอาการรุนแรง หรือเรื้อรัง
(1) โรคอารมณแปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder)
(2) โรคอารมณแปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental
Disorder due to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder)
(3) โรคอารมณแปรปรวนอื่นๆ (Other Mood (Affective) Disorder,
UnspecifiedMood Disorder)
(4) โรคซึมเศรา (Depressive Disorder, Disorder, Recurrent
Depressive disorder)
ขอ๒ (๑๑)(ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช
(๑) จิตเจริญลาชาที่มีระดับเชาวปญญา ๗๐ หรือต่ํากวานั้น (Mental Retardation)
(๒) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา
(PervasiveDevelopmental Disorder)
(๑๒) โรคอื่นๆ
ขอ ๒ (๑๒)(ก) กระเทย (Hermaphrodism)
ขอ ๒ (๑๒)(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
ขอ ๒ (๑๒)(ค) ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)
ขอ ๒ (๑๒)(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
ขอ ๒ (๑๒)(จ) คนเผือก (Albino)
ขอ ๒ (๑๒)(ฉ) โรคลูปสอิธิมาโตซัสทั่วรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
ขอ ๒ (๑๒)(ช) กายแข็งทั่วรางกาย (Systemic sclerosis)
ขอ ๒ (๑๒)(ซ) รูปวิปริตตางๆไดแก
(๑) จมูกโหว
(๒) เพดานโหวหรือสูงหรือลิ้นไกสั้นพูดไมชัด
ขอ ๒ (๑๒)(ฌ) โรคผิ ว หนัง ลอกหลุ ดตัว ผิ ด ปกติแ ต กํ า เนิ ด ชนิ ดเด็ก ดั ก แด (Lamellar
lchthyosis& Congenital Ichthyosiform Erythroderma)

