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แบบสอบถามการตรวจสุขภาพแบบพิเศษของสมาคมทางวิชาการของสภาพของการทํางานในประเทศเกาหลี  

 

ธุรกิจ :  

ช่ือ: 

 

※ คําถามที่เก่ียวกับโรค (ในอดีต, ครอบครัว)  

※จงอานคําถามดังตอไปน้ีและ จงทําเครื่องหมาย ‘○' ในเน้ือหาท่ีตรงกับสภาพในปจจุบัน  

 

1. เคยไดรับการวินิจฉัยโรคดังตอไปน้ี หรือกําลังรักษาดวยยาอยูหรือไม? 

ชือ่โรค 

 

อาการเสนเลือดในสมองแตก 

(อัมพาต)ิ 

โรคหัวใจ 

(โรคหลอดเลือด 

หัวใจอุดตันรคเสนเลือดตีบ/ 

โรคเสนเลือดตีบ) 

ความ 

ดัน 

โลหิต 

สูง 

โรค 

เบา 

หวาน 

ไขมันใน 

เลือด 

สูง 

โรค 

ปอด 

อื่นๆ 

(โรค) 

ไดรับการวินจิฉัยหรือไม        

รักษาดวยยาหรือไม        

 

2. มีกรณีท่ีบิดามารดา พี่นอง ปวยดวยโรคดังตอไปน้ีหรือเคยเสียชีวิตในโรคดังกลาวหรือไม?  

ชือ่โรค 

 

อาการเสนเลือดในสมองแตก 

(อัมพาต)ิ 

โรคหัวใจ 

(โรคหลอดเลือด 

หัวใจอุดตันรคเสนเลือดตีบ/ 

โรคเสนเลือดตีบ) 

ความ 

ดัน 

โลหิต 

สูง 

โรค 

เบา 

หวาน 

อื่นๆ 

(โรค) 

มี      

 

3. เปนโรคไวรัสตับอักเสบ  B หรอืไม?    ① มี         ② ไมมี         ③ ไมทราบ 

 

※ คําถามเก่ียวกับการสูบบุหรี่ 

4. อานคาํถามตอไปน้ีแลวตอบคาํถามตามสภาพในปจจบัุนของตนเอง   

4-1. เคยสูบหรี่มากกวา  5 ซอง (100มวน )หรือไม? 

① ไมเคย(☞ไปยังคําถามขอท่ี 5 )  

② เคย, ตอนน้ีเลิกบุหรี่แลว (☞ไปยังคําถามขอท่ี 4-2) 

③ เคย, ปจจุบันยังสูบหรี่อยู (☞ไปยังคําถามขอท่ี 4-3) 

 

4-2. ถาหากวาเคยสูบในอดีตแตปจจุบันไดเลิกบุหรี่แลว   

กอนหนาน้ีเคยสูบุหรี่มาเปนระยะเวลาก่ีป? ท้ังหมด   ป 

กอนท่ีจะเลิกบุหรี่ ไดสูบบุหรี่เฉล่ียวันละก่ีมวน?   มวน 
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4-3. ถาหากวาในปจจุบันยังสูบบุหรี่อยู 

สูบบุหรี่มาเปนระยะเวลาก่ีป? ท้ังหมด  ป 

เฉล่ียแลววันละก่ีมวนตอวัน?   มวน 

 

※ คําถามเก่ียวกับการด่ืมเหลา 

5. อานคาํถามตอไปน้ีแลวเขยีนตอบคาํถามตามสภาพในปจจบัุนของตนเอง   

 

5-1. โดยเฉล่ียแลวด่ืมเหลาก่ีวันตอสัปดาห  

□0   □1   □2   □3   □4   □5   □6   □7 

 

5-2. ถาหากมีการด่ืมเหลาปกติแลวจะด่ืมในปริมาณเทาไหร? (※ ไมคาํนึงนึงชนิดของเหลา)  (         แกว) 

 

※ คําถามเก่ียวกับสุขภาพรางกาย (การออกกําลังกาย)  

6. อานคําถามตอไปน้ีแลวจงทําเครื่องหมาย ‘√' ในคําตอบท่ีตรงกับกิจกรรมในหน่ึงอาทิตยท่ีผานมา  

6-1. ในหน่ึงอาทิตยท่ีผานมา ไดทํากิจกรรมท่ีหนัท่ีทําใหการหายใจเตนเร็วมากกวาปกติ เปนระยะเวลามากกวา 20นาที ตอวนั 

เปนจาํนวนก่ีวนัตอสปัดาห? (เชน: การวิ่ง, แอโรบิก, การปนจักรยานดวยความเร็ว, ปนเขา 

□0   □1   □2   □3   □4   □5   □6   □7 

 เปนตน)  

 

6-2. ในหน่ึงอาทิตยท่ีผานมา ไดทํากิจกรรมท่ีไมหนักไมเบาเกินไปท่ีทําใหการหายใจเตนเร็วมากกวาปกติ เปนระยะเวลามากกวา 30นาที ตอวนั 

เปนจาํนวนก่ีวนัตอสปัดาห? (เชน: การเดินเรว็, การตีเทนนิส, การปนจักรยานความเร็วปกติ, การทําความสะอาดบาน เปนตน)  ※ 

ยกเวนกิจกรรมทางสุขภาพท่ีเก่ียวของในขอท่ี 6-1  

□0   □1   □2   □3   □4   □5   □6   □7 

 

6-3. ในหน่ึงอาทิตยท่ีผานมา ไดมกีารเคล่ือนไหวกิจกรรมเบารวมไปถึงการเดินเบาอยางนอย 10 นาที รวมกันแลวในแตละมากกวา 30 

นาทีในแตละวันเปนจํานวนก่ีวันตอสัปดาห (เชน: การออกกําลังเบาๆ, รวมถึงการเดินในเวลาวางและเวลาเขางาน) 

※ยกเวนกิจกรรมทางสุขภาพท่ีเก่ียวของในขอท่ี 6-1, 6-2  

□0   □1   □2   □3   □4   □5   □6   □7 
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※ คําถามเก่ียวกับอาการของโรคเฉพาะตางๆ  

 

7.จงตอบคําถามเก่ียวกับอาการของโรคท่ีเคยมีในระยะเวลา 6 ท่ีผานมา . 

สวนตางๆ 

ของรางกาย 
คําถามอาการของโรค 

อาการของโรค 

รุนแรง ปานกลาง ไมมี 

ท่ัวไป 

ไมมีความอยากอาหาร น้ําหนักตัวลดลง    

รูสึกเหนื่อยงาย    

รูสึกวามีกอนเนื้อข้ึนในสวนตางๆของรางกาย     

ผิวหนัง 

มีอาการคันท่ีผิวหนังและมีอาการแสบ    

เกิดรอยดางตามผิวหนัง    

ขน เล็บมือ, เล็บเทา มีการเปลี่ยนแปลง    

ผิวหนังเกิดความหยาบกรานและแตกลาย    

ตา 

ข้ีตาและน้ําตาไหลงาย    

สายตาแยลงจากเม่ือกอน    

ดวงตาแดงช้ําและปวด    

หู 
ไดยินเสียงพูดไมชัดเจน    

ไมไดยินเสียง    

จมูก 

มีเลือดกําเดาไหลบอยๆ    

มีน้ํามูกและคัดจมูก    

ไมคอยไดกลิ่นตางๆ    

ปาก 
มีเลือดออกท่ีเหงือกหรือเปนแผล    

ไมคอยรับรูรสชาติ    

อวัยวะในการ 

ยอยอาหาร 

มีอาการปวดทองเหมือนมีอะไรมาแทงๆ    

รสชาติอาการท่ีรับ เปนรสชาติท่ีขมและฝาด     

มีอาการทองผูก    

ระบบเลอืด 

/ 

ทางเดินหายใจ 

มีอาการใจเตนขณะทํางาน    

มีอาการไอ หรือหายใจแรงขณะท่ีทํางาน     

อึดอัดสวนหนาอก    

มีเสมหะออกมาหรือมีอาการไอในตอนเชา     

หลังจากวันหยุด เม่ือไปยังสถานท่ีทํางานแลวมีอาการไอ    

กระดูกสันหลัง 

/ 

แขนขา 

มีอาการปวด หรือเม่ือในสวนของหัวไหล ขา แขน     

แขน ขา ตกลงมาหรือไมมีเร่ียวแรง     

รูสึกวาแขน ขา ชา     

เม่ือมีอากาศเย็นนิ้งมือกลายเปนสีขาว    

มีอาการปวดเอว    
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สวนตางๆ 

ของรางกาย 
คําถามของอาการของโรค 

อาการของโรค 

รุนแรง ปานกลาง ไมมี 

จิตใจ 

/ 

ประสาท 

มีอาการปวดศรีษะ    

วิงเวียนศรีษะ    

ความจําแยลง  หรืออาการสูญเสียความทรงจําท่ีรนุแรง    

มีอาการกระวนกระวาย และไมสบายใจ    

เหมอลอยหรือ รูสึกเหมือนเมาเหลา      

ลําบากในการจดจอกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง    

อวัยวะปสสวะ 

/ 

การสืบพนัธ 

ปสสวะไมเปนปกติ    

ตวับวม    

ประจําเดอืนมาไมปกต ิ    

เคยมีการแทงลูก     

 

ในกรณท่ีีมอีาการของโรคนอกเหนือจากน้ี , จงเขยีนลงไปในชองวางดานลาง 

 

 

 

 

 

 

 

*เคย เกิดปญหาสขุภาพระหวางการทํางาน(ความผดิปกติของรางกาย) หรอืไม? □ เคย □ ไมเคย 

* คิดวาปญหาสุขภาพท่ีเกิดขึ้นน้ันมีผลเก่ียวของกับสารท่ีไดรับจากการทํางานหรือไม  □ เคย □ ไมเคย 

 

ความ 

คิด 

เห็น 

ของ 

แพทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


