
Terveystietoja oppilaasta/
                                                                                                                                  huoltajan ilmoitus

                                                                                                                                            kouluterveydenhuollolle
Thai ขอมลูเกีย่วกับสุขภาพของนกัเรียน/

หนังสอืของผูปกครองแจงตอพยาบาลของโรงเรยีน

ช่ือโรงเรยีน:           

เพือ่ใชในการตรวจสขุภาพบตุรของทานในการเขาโรงเรยีน ทางโรงเรยีนขอรองใหทานกรอกแบบฟอรมและรีบสงไปใหพยาบาลของโรงเรยีนเรว็ทีสุ่ดเทาทีจ่ะทําได ขอมูลทีก่รอกจะ
เกบ็ไวเปนความลบั

นามสกลุ และ ช่ือตน

          

รหัสประจําตวั

          

1 นักเรียน

ที่อยู

          

หมายเลขโทรศพัทที่บาน

          
ช่ือและปเกดิ

          

อาชีพและหมายเลขโทรศพัทที่ทาํงาน

          
ภาษาแม 

 ฟนนชิ    สวดีิช     อื่น ๆ

งานทีมี่รายไดนอกบาน
                                                                               เดินทาง

 ทัง้วนั   เปนกะ   ตอนเยน็   กลางคนื     มาก  
ญาต-ิ/มีความสมัพนัธในการเลี้ยงดนูักเรียน

 มารดา   บิดา   ปู ยา   ผูใหญเล้ียงด ู  อื่น ๆ, ใคร:           
ช่ือและปเกดิ

          

อาชีพและเบอรโทรศพัททีท่ํางาน

          
ภาษาแม 

 ฟนนชิ    สวดีิช     อื่น ๆ

งานทีมี่รายไดนอกบาน
                                                                               เดินทาง

 ทัง้วนั   เปนกะ   ตอนเยน็   กลางคนื     มาก  

2 บิดา มารดา/ ผู
   ปกครองที่นัก
   เรียนอยูดวย

ญาต-ิ/มีความสมัพนัธในการเลี้ยงดนูักเรียน

 มารดา   บิดา   ปู ยา   ผูใหญเล้ียงด ู  อื่น ๆ, ใคร:           
ช่ือและปเกดิ

          

สุขภาพตอนนี้

          

โรงเรียน/ศนูยสุขภาพเดก็

          

                              

                              

                              

3 พี่นองของนัก
   เรียน

                              
4 สุขภาพของนัก
   เรียนในปจจุบัน

 ด ี  ใชได   ไมดี
5 การเจ็บปวย
   ของนักเรียน

ตอนนี้นกัเรียนเปนอะไร

          
6 ยาที่นักเรียน
   ใชติดตอกัน
   หรือใชซ้ํา

ช่ือยา

          
7 การแพสาร
   ตาง ๆ ของนัก
   เรียน สาร-อาหาร

สารทีเ่ปนยา

สารอื่น ๆ

ช่ือสาร

          

          

          
8 อาการที่นัก
   เรียนเปนบอย  เปนหวดั  คออกัเสบ  หายใจไมออก  ผื่นตามผวิหนงั     เปนตะคริว 

 ปวดศรษีะ   ปวดทอง             ปวดขา        ไมอยากอาหาร  ทองผกู   ออนเพลยี 

 อืน่ ๆ, อะไร:           
9 การเจ็บปวย
  และความพิการ
  อ่ืนๆ ของ

บนัทกึการเจบ็ปวยทีก่ินเวลานาน, อบุัตเิหตุ, การผาตดั, ความพกิารและการบาดเจบ็อื่น ๆ
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                                                                                                                                  huoltajan ilmoitus

                                                                                                                                            kouluterveydenhuollolle
  นักเรียน

 ความผดิปกตขิองสายตา   ใชแวนตา    รักษาความผกิปกตขิองสายตาแลว, ที่ไหน:           

 ความผดิปกตขิองหู   ใชเคร่ืองชวยรับฟง   รักษาความผดิปกตขิองหูแลว, ทีไ่หน:           

10 ประสาทตา
     และประสาทหู
     ของนักเรียน

 ความผดิปกตเิวลาพดู, อะไร:           
       แกไขความผดิปกติ

  เวลาพดู, ที่ไหน:           

 ปสสาวะราดกลางวนั   ปสสาวะราดกลางคนื    อุจจาระตดิกางเกง   ลําบากในการปรบัตวั   กระสับกระสาย    

 ขีอ้าย   ดื้อ หรืองอแง   แทะเล็บ   หนากระตกุ   รองไหงาย

 นอนหลบัยาก   นอนกระสับกระสาย  นอนกดัฟน
กําลงัรักษา/รักษาแลว, ทีไ่หน:

          

11 อาการอื่น ๆ ที่
    ปรากฏของนัก
     เรียน

          

 มีคนเลี้ยงทีบ่าน

ช่ือผูเล้ียงด/ูช่ือสถานที่

          
เล้ียงในครอบครวั

 ของเอกชน         ของทางการ           
โรงเรียนอนบุาล

 ของเอกชน         ของทางการ           

12 โรงเรียนอนุ
     บาลที่นัก
     เรียนอยูกอน
     เขาโรงเรียน

สถานดแูลเดก็

 ของเอกชน         ของทางการ           
13 การดูแลเด็ก
     นอกบานหลัง
     โรงเรียนเลิก

ใครเปนผูดแูลเด็กนอกบานหลงัโรงเรียนเลกิ เม่ือเดก็เร่ิมเขาโรงเรียน
ช่ือผูดูแล/ช่ือสถานที่

          
14 ศูนยสุขภาพ
     เด็กที่นักเรียน
     ใชบรกิาร

ช่ือศนูยสุขภาพเดก็และตําบลที่อยูซ่ึงเดก็ไปใชบริการครั้งหลงัสดุ

          
15 ทานจะอนญุาตใหเดก็ของทานไดรับการฉดีวคั

ซีนขัน้มลูฐานและสําหรบัใหมีผลคุมกนัพเิศษ
ตามความจําเปนสําหรบัวยัเขาโรงเรยีนไหม

 อนญุาต   ไมอนญุาต

ถาแพทยหรือพยาบาลของโรงเรยีนคดิวาจําเปนตองแจง
ปญหาเกีย่วกบัสขุภาพของเดก็ของทานใหครูทราบ
เพราะอาจจะมผีลตอการปฏบิัตงิานในโรงเรยีน จะแจง
ไดไหม

 ได   ไมได

ทานมปีรัชญาพืน้ฐานอื่น ๆ ของทาน ทีท่านหวงัวา

ทางโรงเรยีนและการดแูลสุขภาพเดก็ควรคํานงึถึง
ไหม
 

 มี   ไมมี
16 ขอมูลเพิ่ม
     เติมเก่ียวกับ
     นักเรียน

ตัวอยางเชน สุขภาพของนกัเรียน, การเดนิทางไปโรงเรยีน, การคมนาคม, สุขภาพของสมาชกิในครอบครวั, สภาพแวดลอมทีอ่ยู ฯลฯ

          
          
          
          

17 ทานมเีร่ืองที่ตองการหารอืกบัพยาบาลของโรงเรยีนเปนการเฉพาะไหม

 ไมมี   มี, เร่ืองอะไร: 

          
          
          

18 ลายมือชื่อ สถานที่ และ วนั เดอืน ป                                                                  ลายมือช่ือของผูปกครอง และชื่อ นามสกลุตวับรรจง

           

                                                                                 
19 พยาบาลของ
     โรงเรียน

ช่ือ

          

หมายเลขโทรศพัท
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