แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพครู โรงเรี ยนคริ สเตียนนานาชาติเชียงราย

Chiang Rai International Christian School PHYSICAL EXAMINATION FORM
Email nurse@crics.asia for any questions
่ เติมอีเมล์ nurse@crics.asia
สอบถามเพิม
Teacher’s Name (Please Print):__________________________________________

ชื่อครู ตัวบรรจง

Age: ______

Date Of Birth: _____/_____/_____

อายุ

วั นเกิด

MONTH

เดือน

DAY

วั น

YEAR

ปี

To be completed by healthcare professional:
ตรวจสุขภาพและกรอกข้อมูลโดยแพทยผ
์ ู้ชาํ นาญการ

Height:_____ Weight:_____ BP:____/_____ Resting Pulse:_____ Respiration:_____ Temp:_____
นํา้ หนัก

สว่ นสูง

ความดันโลหิต

Vision: R 20/____ L 20/____ Glasses: Y/N

การมองเห็น ตาขวา ตาซา้ ย
AREA
ดา้ น
HENT ศรี ษะ ตา จมูก คอ
Head & Scalp
ศรี ษะและหนั งศรี ษะ

Eyes, Ears, Nose

ชีพจร

การหายใจ

สวมแวน
่
COMMENTS
ความเห็นแพทย ์

INITIALS
ตรวจเช็ค

AREA
ดา้ น
Musculoskeletal
Spine: Posture

ตา หู จมูก

ชอ่ งปาก เหงือก ลาํ คอ

แขนสว่ นลา่ งและนิ้ วมือ

ตอ่ มทอนซิล ตอ่ มอดีนอยด์
Thyroid ตอ่ มไทรอยด์

เขา่ ขอ
้ เทา้ เทา้

Tonsils & Adenoids

Chest/Lungs
หน้าอก/ปอด

Lower arm hand & fingers
Knees, ankles, feet

Skin ผิวหนั ง
Rash, moles, scars

ผื่น ไฝ รอยแผลเป็ น
Eczema โ รคผิวหนั ง

Cardiovascularแระบบหั วใจและ

Central Nervous System

หลอดเลือด

ระบบประสาทสว่ นกลาง

Heart Rate อัตราการเตน
้
Rhythm จ ั งหวะการเตน
้
Murmurs เสียงเตน
้

COMMENTS
ความเห็นแพทย ์

กลา้ มเนื้ อและกระดูก

กระดูกสั นหลั ง:การทรงตั ว
Shoulders หัวไหล่

Mouth/gums/Throat

อุณภูมิร่างกาย

Pupil Response

การตอบสนองของมา่ นตา
Reflexes ภ
 าพสะทอ้ น

Coordination

การทาํ งานประสานกั น

Abdomen ทอ
้ ง ชอ่ งทอ
้ ง
Tenderness or Masses
ปกติ หรื อ แข็งเกร็ง
Hernia ไสเ้ ลื่อน
Organs อ วั ยวะภายใน

Other issues or COMMENTS:

่ เติม
ปัญหาอื่นๆที่พบ หรื อ ความเห็นเพิม

INITIALS
ตรวจเช็ค

CLEARANCE: THIS SECTION MUST BE COMPLETED, SIGNED, AND STAMPED BY THE ATTENDING
PRACTITIONER
็ ต์ และประทับโดยแพทยผ
หมายเหตุ: ขอ
้ มูลสว่ นนี้ กรอก เซน
้ าํ การตรวจสุขภาพ
์ ูท
The assignment may require frequent stair climbing and walking at an incline. Does this patient have any physical
conditions or limitations which would prevent him/her from climbing stairs or walking moderate distance on an
incline? Yes____ No____ If yes, please describe: ___________________________________________________
การทาํ งานตอ
้ งขึ้นลงบันไดและเดินบนที่เอียงบอ่ ยๆ บุคคลผูน
้ จาํ กัดดา้ นสุขภาพที่แพทยป
้ ้ี มีขอ
์ ้ องกันไมใ่ ห้เขาขึ้นบันไดหรื อ
่
้
เดินบนทีเอียงในระยะสั นปานกลางหรื อไม่ หากใช่ กรุ ณาอธิบาย
Do you recommend this person for this overseas assignment? Yes_____ No_____ (N/A if already living in Thailand)
แพทยแ์ นะนําบุคคลนี้ ให้ทาํ งานในตา่ งประเทศนี้ หรื อไม่ (ถา้ อยูใ่ นประเทศไทยแลว้ ไมจ่ าํ เป็ นตอ้ งตอบคาํ ถามนี้ )
Comments: ___________________________________________________________________
ความเห็น
PRINTED NAME OF PRACTITIONER: ___________________________________________________
ชื่อแพทยต
์ ั วบรรจง
SIGNATURE OF PRACTITIONER: _________________________________ DATE OF EXAM: ___________
็ ตแ์ พทย ์
ลายเซน
วันที่ตรวจ

