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Please answer the health questions. If you are not sure, please ask your occupational medicine 

what it means. Your health advisor may ask you additional questions during the examination.  

กรุณาตอบค าถามสขุภาพ หากไมแ่นใ่จ  กรุณาสอบถามแพทยอ์าชวีเวชศาสตร ์  โดยแพทยอ์าชวีเวชศาสตร์

ของคณุอาจจะมกีารถามค าถามเพิม่เตมิระหวา่งการตรวจรา่งกาย 

PART 1: PERSONAL DETAILS (ประวตัสิว่นตวั)  

Name: 
ชือ่-สกลุ  

Date of Birth: 
(D/M/Y) 
วนัเดอืนปีเกดิ 

 

Sex  
เพศ Age: 

อาย ุ
  

 ☐  Male  

       ชาย 

☐ Female    

       หญงิ 

Address: 
ทีอ่ยู ่

  

Telephone No: 
หมายเลข
โทรศพัท ์

 
Mobile No: 
โทรศพัทม์อืถอื 

  
 

  

Nationality: 
สญัชาต ิ  

ID No./ Passport No: 
หมายเลขบตัรประชาชน/
หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง 

 

Marital Status: 
สถานภาพการสมรส 

 ☐   Single 

        โสด 

       ☐ Married 

            สมรส 

☐ Widower/Widow 

     พอ่มา่ยหรอืแมม่า่ย 

☐ Divorced 

     หยา่ 

☐ Separated 

   แยกกันอยู ่

Job Title: 
ต าแหนง่งาน  

Job Type: 
ลกัษณะงาน 

 ☐   Office 

       ส านักงาน 

 ☐   Onshore 

       แหลง่ผลติบนฝ่ัง 

  ☐   Offshore 

        แหลง่ผลตินอกชายฝ่ัง 

Company: 
บรษิทั  

Office Telephone No: 
หมายเลขโทรศพัท์
ส านกังาน  

PTTEP Work 
Location: 
สถานที่
ปฏบิตังิานกบั
ปตท.สผ. 

 ☐  ART 

      โครงการอาทติย ์

 ☐  GBN 

      โครงการบงกชเหนอื 

  ☐   GBS 

        โครงการบงกชใต ้
  

 ☐  BARGE___________ 

       เรอื_____________ 

 ☐  RIG_____________ 

       รกิ______________ 

  ☐   OTHER_________________ 

        อืน่ๆ โปรดระบ_ุ___________ 
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PART 2 : PAST WORKING HISTORY (ประวตักิารท างานต ัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั)  

Details 
รายละเอยีด 

From Past – Present  จากอดตี - ปจัจบุนั 

1st Company  
สถานประกอบการที ่1 

2nd Company 
สถานประกอบการที ่2 

3rd Company 
สถานประกอบการที ่3 

4th Company 
สถานประกอบการที ่4 

Company Name: 
ชือ่สถานประกอบการ     

Industry Type: 

ประเภทกจิการ     

Work Type: 

ลกัษณะงานทีท่ า     

Period of service: 
(D/M/Y till D/M/Y) 

ระยะเวลาทีท่ า 
(ว/ด/ป - ว/ด/ป) 

    

Occupational Health Hazard 

exposure, please provide 
detail: 

โปรดระบุปจัจยัเสีย่งตอ่สขุภาพ 

    

Type of personal protective 

equipment (PPE) which you 

have ever used: 
โปรดระบุชนดิของอุปกรณ์

ป้องกนัอนัตราย (PPE) ทีเ่คยใช ้
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PART 3 : PERSONAL MEDICAL ILLNESS/INJURY HISTORY (ประวตักิารบาดเจ็บ/เจ็บป่วยสว่นตวั)  

Have you ever had any illness, operation or been in hospital of any diseases mentioned 

below? Or do you currently have any of the medical problems mentioned below?  

ทา่นเคยเจ็บป่วย หรอืบาดเจ็บ หรอืเคยเขา้รบัการผา่ตดั หรอืก าลงัเจ็บป่วยดว้ยโรคดงัตารางขา้งลา่งนีห้รอืไม ่ 

 

DISEASES/SYMPTOMS 
โรค/อาการ 

YES 
ใช ่

NO 
ไมใ่ช่ 

PROVIDE 
DETAILS 
โปรดระบุ
รายละเอยีด 

DISEASES/SYMPTOMS 
โรค/อาการ 

YES 
ใช ่

NO 
ไมใ่ช่ 

PROVIDE 
DETAILS 
โปรดระบุ
รายละเอยีด 

1. Pulmonary Tuberculosis  
☐   ☐   

15. Gallstone 
☐   ☐   

โรควัณโรคปอด นิว่ในถงุน ้าด ี

2. Any sexual transmitted 
diseases 

 ☐ ☐    

16. Back pain/ joint pain/ 
muscle  pain 

☐   ☐   

โรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ ์
โรคปวดหลัง/ ปวดขอ้ตอ่/ ปวด
กลา้มเนือ้ 

3. Cancer 
☐   ☐   

17. Epilepsy/ Seizures  
☐   ☐   

โรคมะเร็ง โรคลมชกั/ ลมบา้หมู 

4. Any Haematological 
disease  ☐   ☐   

18. Headache / Migraine     
☐   ☐   

โรคเลอืดชนดิตา่ง ๆ ปวดศรีษะ/ โรคไมเกรน 

5. High blood pressure  
☐   ☐   

19. Any endocrine disorders 
☐   ☐   

โรคความดันโลหติสงู โรคทางระบบตอ่มไรท้อ่ชนดิตา่งๆ 

6.  Any Heart diseases  
☐   ☐   

20. Urinary tract stone 
☐   ☐   

โรคหัวใจชนดิตา่ง ๆ โรคนิว่ในระบบทางเดนิปัสสาวะ 

7. Any peripheral circulation 
diseases/ Varicose veins 

☐   ☐   

21. Peptic ulceration /  
gastritis/ Esophagitis/ GERD/ 
Colitis/ IBS 

☐   ☐   

โรคระบบหมนุเวยีนโลหติสว่น
ปลาย 

โรคแผลในกระเพาะอาหาร/หลอด
อาหารอักเสบ/กรดไหลยอ้น/
ล าไสอ้ักเสบ /ส าไสแ้ปรปรวน 

8. Any Cerebrovascular 
diseases  

☐   ☐   

22. Prostatitis/ BPH    

☐   ☐   

โรคหลอดเลอืดสมองชนดิตา่ง ๆ 
โรคตอ่มลกูหมากอักเสบ/ โรค
ตอ่มลกูหมากโต 

9. Pneumothorax  

☐   ☐   

23. Any mental disorders 

☐   ☐   
เคยมลีมร่ัวในปอด 

โรคทางจติประสาทชนดิตา่งๆ 
เชน่ ความวติกกังวล, ภาวะ
ซมึเศรา้ 

10. COPD/ Asthma  

☐   ☐   

24. Renal impairment/ failure   

☐   ☐   
โรคถงุลมโป่งพอง/ หอบหดื 

มภีาวะการท างานของไตเสือ่ม, 
โรคไตวาย 

11. Vertigo / Meniere's 
disease 

☐   ☐   

25. Hemorrhoids/ anal 
abscess and fistulae 

☐   ☐   
โรคเวยีนศรีษะ/ น ้าในหูไม่
เทา่กัน 

รดิสดีวงทวาร/ ฝีคัณฑสตูร 

12. Hernia 
☐   ☐   

26. Allergies  
☐   ☐   

โรคไสเ้ลือ่น โรคภมูแิพ ้

13. Diabetes  
☐   ☐   

27. Any skin disease  
☐   ☐   

โรคเบาหวาน โรคผวิหนังชนดิต่าง ๆ  

14. Liver disease  
☐   ☐   

28. Psoriasis  
☐   ☐   

โรคตับ โรคสะเก็ดเงนิ 
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PART 4 : GENERAL MEDICAL QUESTIONNAIRES (แบบสอบถามดา้นการแพทยท์ ัว่ไป) 

GENERAL MEDICAL QUESTIONNAIRES 
(แบบสอบถามดา้นการแพทยท์ ัว่ไป) 

YES 
ใช ่

NO 
ไมใ่ช่ 

PROVIDE DETAILS 
โปรดระบุรายละเอยีด 

1 

Do you smoke?  
If yes, please provide number of cigarettes per day ☐   ☐   

คณุสบูบหุรีห่รอืไม่ ถา้สบูบหุรี,่ กรุณาระบจุ านวนบหุรีท่ีส่บูตอ่วัน   

2 

Do you drink alcohol?   

If yes, please provide number of units per week. 
☐   ☐   

คณุดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลห์รอืไม่  หากดืม่ กรุณาระบปุรมิาณทีด่ืม่ตอ่
สปัดาห ์

3 
Do you use illicit drugs? 

☐   ☐   
คณุมกีารใชย้าเสพตดิทีผ่ดิกฎหมายหรอืไม่? 

4 
Have you ever been treated for alcohol or substance abuse?        

☐   ☐   
คณุเคยไดรั้บการรักษา/ บ าบดัแอลกอฮอลห์รอืยาเสพตดิหรอืไม่  ?  

5 

Have you any allergies to food, medication, or to environment 

allergens?    
☐   ☐   

คณุมปีระวัตแิพอ้าหาร ยา  หรอืมกีารแพส้ารจากสิง่แวดลอ้มทีส่มัผัส

หรอืไม ่? 

6 

  

Have you ever received vaccinations?  
(Names mentioned below) 

Please provide date of last vaccination/ immunity. ☐   ☐   

ทา่นเคยรับวคัซนีเหลา่นีห้รอืไม ่? 

หากเคยไดรั้บ กรุณาระบวุนัทีท่ีไ่ดรั้บวัคซนีครัง้ลา่สดุ 

 Typhoid         (ไทฟอยด)์ ☐   ☐   

 Influenza       (ไขห้วดัใหญ)่ ☐   ☐   

 Tetanus         (บาดทะยัก) ☐   ☐   

 Yellow Fever  (ไขเ้หลอืง) ☐   ☐   

 Hepatitis A     (ตบัอักเสบเอ) ☐   ☐   

 Hepatitis B     (ตบัอกัเสบบ)ี ☐   ☐   

 Varicella        (สกุใส) ☐   ☐   

7 

Are you taking non-prescription or prescription medications? 

Please list the dosage. ☐   ☐   

ทา่นก าลงัรับประทานยาใดเป็นประจ าหรอืไม่ ? โปรดระบ ุ

8 

Have you ever been rejected from employment on medical 

grounds?  ☐   ☐   

คณุเคยออกจากงาน โดยมเีหตจุากปัญหาทางดา้นสขุภาพหรอืไม่?   

9 

Have you ever developed any medical condition in connection   
with your occupation?  

If so, please give details:  e.g. hearing loss/ skin condition/ 
wheeze/ backache/ muscle strain/ blood disease 

☐   ☐   
คณุเคยไดรั้บการรักษาดา้นการแพทย ์โดย เหตเุกดิจากการท างาน

หรอืไม ่?  
ถา้เคย กรุณาระบ ุ รายละเอยีด เชน่ การสญูเสยีการไดย้นิ/ โรคผวิหนัง/

การหายใจตดิขดั/ปวดหลงั/โรคกลา้มเนือ้/โรคเกีย่วกับโลหติ   

10 

For female, Do you have any Gynae problems? i.e. abnormal 

smears, painful period, pregnancy problems, and Brest lumps? ☐   ☐ 
  

 
ส าหรบัผูห้ญงิ ทา่นมปัีญหาทางสตูนิรเีวชหรอืไม ่? 

11 

For female, Are you in reproductive age? 
If yes, please provide the FIRST DAY of last menstruation 

period.  
ส าหรบัผูห้ญงิ ทา่นยังอยูใ่นวัยทีม่ปีระจ าเดอืนอยูห่รอืไม่ ? 

หากม ีโปรดระบวุนัแรกของการมปีระจ าเดอืนครัง้ลา่สดุ 

☐   ☐  

  



 
PTTEP Medical Questionnaire Report   

 

Page 5 of 5 
 

PART 5 : FAMILY MEDICAL HISTORY (ประวตักิารเจ็บป่วยในครอบครวั)  

FAMILY MEDICAL HISTORY  

(ประวตักิารเจ็บป่วยในครอบครวั) 

YES 

ใช ่

NO 

ไมใ่ช่ 

PROVIDE DETAILS 

โปรดระบุรายละเอยีด 

1 
Has your father had any underlying diseases?  

e.g. Heart disease, Stroke, Cancer, nervous or mental disease ☐   ☐   

บดิาของทา่นมโีรคประจ าตวัหรอืไม ่    

2 
Has your mother had any underlying diseases?  

e.g. Heart disease, Stroke, Cancer, nervous or mental disease ☐   ☐   

มารดาของทา่นมโีรคประจ าตัวหรอืไม ่    

3 
Have your siblings had any underlying diseases?  
e.g. Heart disease, Stroke, Cancer, nervous or mental disease  ☐   ☐   

พีน่อ้งของทา่นมโีรคประจ าตวัหรอืไม ่    
 

PART 6 : SICKNESS ABSENCE (ประวตักิารขาดงานจากการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย) 

Please list how many days you have been absent from work due to sickness from both injury 

and illness. For each absence please also indicate the dates and the reason. 

หากทา่นมปีระวตักิารขาดงาน กรุณาระบุจ านวนวนั วนัทีท่ ีข่าดงาน และรายละเอยีดของการบาดเจ็บ/ 

เจ็บป่วยทีเ่ป็นสาเหตใุหข้าดงานน ัน้ 

NUMBER OF DAYS 

ABSENCE 

จ านวนวนัทีข่าดงาน 

DATES OF ABSENCE 

(DD/MM/YY)  

วนัทีข่าดงาน )ว/ด/ป(  

PLEASE PROVIDE THE DETAIL OF 

ILLNESS/INJURY  

กรุณาระบุรายละเอยีดของการบาดเจ็บ /เจ็บป่วย  

   

   

   

   

 

I acknowledge that medical information stated in this form is true and correct. Failure to disclose any pre-

existing medical conditions or any false information provided will be grounded for immediate dismissal of 

PTTEP Fit to Work or denial work permission. This includes an exclusion of any illness/ injury claims and 

other benefits to which I might otherwise be entitled. The details of my medical examination may be 

released to my own doctor and also the results may be communicated to the personnel department of 

the company/ PTTEP for whom this examination is carried out only for the purpose of fitness to work 

assessment and providing of medical service. 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มลูทางการแพทยด์งักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิ ขา้พเจา้ทราบดวีา่ การใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จใดๆ 

อกีทัง้การไม่เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับโรคประจ าตัวใดๆ ก่อนหนา้นี้ของขา้พเจา้ จะมีผลใหก้ารประเมนิความพรอ้มดา้น

สขุภาพถกูยกเลกิทันท ีตลอดจนไม่ไดรั้บการอนุมัตใินการเดนิทางไปปฏบิัตงิานยังพืน้ทีป่ฏบิัตงิานของ ปตท.สผ. และ

ยังสง่ผลถงึการไมส่ามารถเรยีกรอ้ง หรอืรอ้งขอผลประโยชนใ์ดๆ ทีพ่งึจะไดรั้บจากทางบรษัิทตน้สงักดั หรอื ปตท.สผ.  

ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูและรายละเอยีดทางสขุภาพนี ้แกแ่พทยป์ระจ าตัว/ แพทยเ์จา้ของไขข้องขา้พเจา้ หรอื

มอบใหแ้กบ่รษัิทตน้สงักัด หรอื ปตท  .สผ .  โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่การประเมนิความพรอ้มดา้นสขุภาพ และการใหค้วาม

ชว่ยเหลอืทางการแพทยเ์ทา่นัน้ 

SIGNATURE OF EXAMINEE:                                                                                     DATE:  

 

waraphann
Stamp


