คลินกิ เวชศาสตร์ท่องเทีย่ วและการเดินทาง (Travel Clinic)
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

HN…………..

1

TC…………..

( ก่ อนเดินทาง )

ชื่อ-นามสกุล................................................................. อายุ.............ปี วันเดือนปี เกิด........................ เพศ  ช  ญ
อาชีพ.................................. ที่อยู่........................................... ................................ .......... จังหวัด.......................
โทรศัพท์............................................... E-mail (กรุณาระบุ)........................................ ....................................
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านสุขภาพและการเดิ นทางเบือ้ งต้น
ประวัตกิ ารเดินทางต่างประเทศใน อดีต 6 เดือน ที่ ผ่านมา
ครัง้ ที่
1.
2.
3.
4.

ประเทศ

ช่วงระยะเวลา

กิ จกรรมระหว่างอยู่

อาการผิ ดปกติ (ถ้ามี)

ประวัตกิ ารเดินทางต่างประเทศใน อดีต 5 ปี ที่ ผ่านมา (ไม่รวม 6 เดือนทีผ่ า่ นมา)
ประเทศ........................................ในปี พ.ศ....................ระยะเวลาทีอ่ ยู.่ ............................วัน / เดือน
ประเทศ........................................ในปี พ.ศ....................ระยะเวลาทีอ่ ยู.่ ............................วัน / เดือน
จุดมุง่ หมายในการเดินทาง ครัง้ นี้

 ท่องเทีย่ ว  ทํางาน-ธุร กิจ  เยีย่ มเพือ่ น-ญาติ  อืน่ ๆ....................................

กําหนดออกเดินทาง วันที.่ ........เดือน.....................ปี .............. กําหนดกลับจากการเดินทาง วันที.่ ........เดือน....................ปี.............
ประเทศทีก่ าํ ลังจะเดินทางไปใน ครัง้ นี้
ประเทศ..........................ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะอยู.่ ..........วัน/เดือน พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วส่วนใหญ่
ชนบท ในเมือง
ประเทศ..........................ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะอยู.่ ..........วัน/เดือน พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วส่วนใหญ่
ชนบท ในเมือง
ประเทศ......................... ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะอยู.่ ..........วัน/เดือน พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วส่วนใหญ่ ชนบท ในเมือง
ประเทศ..........................ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะอยู.่ ..........วัน/เดือน พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วส่วนใหญ่
ชนบท ในเมือง
คุณมีโรคประจําตัวใดๆหรือไม่
 ไม่ม ี
 มี (ระบุ)..................................................
คุณใช้ยาประจําใดๆหรือไม่
 ไม่ม ี
 มี (ระบุ)..................................................
คุณเคยแพ้ยาหรือสารต่อไปนี้หรือไม่
ยา
 ไม่เคยแพ้  เคยแพ้(ระบุ)................................................................
วัคซีน  ไม่เคยแพ้  เคยแพ้(ระบุ)................................................................
ส่วนประกอบของวัคซีน(ไข่,ถัวเหลื
่ อง, gelatin,yeast,เหล็กในผึง้ )  ไม่เคยแพ้  เคยแพ้..................................
สําหรับสุภาพสตรี
คุณกําลังตัง้ ครรภ์หรืออยากจะมีบตุ รหรือไม่
คุณกําลังให้นมบุตรอยูห่ รือไม่

 ไม่ม ี
 ไม่ใช่

 มี (ระบุ)..............................
 ใช่

ตอนที่ 2 การมาพบแพทย์ครั้งนี้

2

สาเหตุการมาทีค่ ลินิก





ขอคําปรึ กษาเรื่ องมาลาเรี ยและการป้ องกัน
ขอคําปรึ กษาเนื่องจากไม่สบาย (ระบุอาการ)...........................................
ต้องการตรวจสุ ขภาพ , ขอใบรับรองแพทย์
ต้องการฉี ดวัคซี น (ระบุชนิด)..................................................................

ท่านเคยได้ รับวัคซีนต่ อไปนีห้ รือไม่

ว้ คซีน












การรับวัคซีน

พิษสุ นขั บ้ า
ไทฟอยด์
ตับอักเสบ เอ
ตับอักเสบ บี
ไข้ หวัดใหญ่
โปลิโอ
ไข้ เหลือง
บาดทะยัก

ไข้ สมองอักเสบ เจอี
เยืไข้อ้ กหุาฬหลั
้ มสมองอั
งแอ่กนเสบ
อหิวาตกโรค

 ครบ
 ครบ
 ครบ
 ครบ
 ครบ
 ครบ
 ครบ
 ครบ
 ครบ
 ครบ
 ครบ

ได้ รับครั้งสุ ดท้ ายเมื่อ..................

 ไม่ครบ
 ไม่ครบ
 ไม่ครบ
 ไม่ครบ
 ไม่ครบ
 ไม่ครบ
 ไม่ครบ
 ไม่ครบ
 ไม่ครบ
 ไม่ครบ
 ไม่ครบ

วันที่...........................................................
วันที่...........................................................
วันที่...........................................................
วันที่...........................................................
วันที่...........................................................
วันที่...........................................................
วันที่...........................................................
วันที่...........................................................
วันที่...........................................................
วันที่...........................................................
วันที่...........................................................

คุณรู้จักคลินิกเราได้ อย่างไร







เพื่อน / ญาติ
โรงพยาบาลอื่นแนะนํามา(ระบุ)..............................................................................
จากอินเตอร์เน็ต กรุ ณาระบุ Website.....................................................................
นิตยสาร/หนังสื อพิมพ์
แผ่นพับ/ป้ ายประชาสัมพันธ์
อื่น ๆ ...................................

ลงชื่อ....................................................วันที่........................

บันทึกการให้ บริการ โดยพยาบาล เท่ านั้น
1. วันที่:

2.วันที่:

3.วันที่:

4. วันที่:

ประเทศ:

ประเทศ:

ประเทศ:

ประเทศ:

รายละเอียด:

รายละเอียด:

รายละเอียด:

รายละเอียด:

นัดครั้งต่ อไป:

นัดครั้งต่ อไป:

นัดครั้งต่ อไป:

นัดครั้งต่ อไป:

