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Name (ช่ือ-สกลุ) Sex (เพศ):   Age (อายุ): 

Offshore Location Name:  Date of visit: From                To 

(ช่ือสถานท่ีท่ีจะไป) (วนัทีจ่ะไป - กลบั) 

Task assignment for the visit: Department(แผนก): 

(งานทีไ่ด้รับมอบหมายในการเดนิทางคร้ังนี)้   

Tel  No.(หมายเลขโทรศพัท)์ E-mail: 

1) Do you have any of the followings? (คุณมสีภาวะดงัต่อไปนี ้หรือไม่) 
 Yes/No 

If yes, please provide 

details (รายละเอยีด) 

  Current infection  in any organs (โรคติดเช้ือในส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย)     

  Significant hearing or visual impairment (ปัญหาดา้นสายตา หรือการไดย้นิ)     

  Impairment of mobility (ปัญหาทางการเคล่ือนไหว)     

  Fear of flying or confined spaces (กลวัการบิน หรือท่ีแคบ)     

  Insulin dependent diabetes (โรคเบาหวานท่ีตอ้งใชอิ้นซูลิน)     

  Epilepsy/fainting or loss of consciousness (โรคลมชกั/เป็นลม หรือหมดสติ)     

  History of heart or circulatory problems (ประวติัโรคหวัใจ หรือโรคระบบไหลเวยีนเลือด)     

  Asthma (โรคหอบหืด)     

  Current peptic ulcer disease (โรคแผลในกระเพาะอาหารท่ียงัรักษาไม่หายขาด)     

  Recent major surgery (within 6 weeks) การผา่ตดัใหญ่ใน 6 เดือนท่ีผา่นมา     

  Pregnancy (ตั้งครรภ)์     

2) Do you have any personal illness which requires regular medications?       

     คุณมโีรคประจาํตวัทีจ่าํเป็นต้องใช้ยาเป็นประจาํหรือไม่ 

If yes, Please list below the names of the medicine and how they are taken: 

ถ้าใช่ กรุณาเขียนช่ือยา และวธีิรับประทานลงในช่องว่างด้านล่าง 

1.             …………………………………………. 

2.             …………………………………………. 

3.             …………………………………………. 

4.             …………………………………………. 

Please take note that you must bring at least 5 days more of medical supply for your stay. 

คุณต้องนํายาทีใ่ช้ประจาํตดิตวัให้มากกว่าทีจ่าํเป็นต้องใช้จริงอย่างน้อย 5 วนั 

Please answer the questions by checking the correct box.  
(กรุณาตอบแบบสอบถามดว้ยการใส่เคร่ืองเคร่ืองหมายในช่องท่ีถูกตอ้ง) 
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I certify that the above information is true. 

ข้าพเจ้าขอยนืยนัว่าข้อมูลทีไ่ด้ให้ไว้ด้านบนเป็นความจริง 

       Signature __________________________ 

                                                                                          (                                                   ) 

                                                                                  Date __________________________ 

 

For Medical Officer Use: 

I declare that ________________________________ is   

Temporary fit to travel off shore as short term visitor. 

Temporary unfit to travel off shore pending for further evaluation. 

Full medical check -up is required for Fitness to work off shore. 

 

      Signature _______________________________ 

                                  (                            ) 

                                                                  Date __________________________ 
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