แบบฟอรมการตรวจสุขภาพ

คําเตือนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผูขอ
เอาประกันชีวิตตองตอบคําถามตามแบบสอบถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปด
ขอเท็จจริงใด ๆ อาจจะเปนเหตุให บริษัท ผูรับประกันชีวิตปฏิเสธไมจายคาสินไหม
ทดแทน ตามสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865

63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2118-5555 โทรสาร. 0–2118–5601 www.dhipayalife.co.th
สวนที่ 1 ถอยแถลงของผูขอเอาประกันภัยที่ใหแกแพทยผูตรวจ
1. ชื่อและนามสกุลของผูขอเอาประกันภัย……………………………………………………………………………………………….……………....อายุ…………….……………ป
บัตรประชาชนเลขที่…………………………...……..……………………………………..…………จํานวนเงินเอาประกันภัย……………………………………………………บาท
2.ก) ทานไดพบแพทยและปรึกษาแพทยครั้งสุดทายเมื่อใด……………………โรงพยาบาล / คลีนิก………………..…….อาการที่เปนและผลวินิจฉัย………………………...………
ข) ทานมีแพทยประจําหรือโรงพยาบาลหรือคลีนิกที่ใชบริการเปนประจําหรือไม □ ไมมี □ มีระบุชื่อแพทย………………สถานพยาบาล……..……เลขที่บัตรคนไข…….…….
3) ทานมีสวนสูง……………ซม. น้ําหนัก…………กก. ในรอบ 6 เดือนที่ผานมาน้ําหนักตัวของทานเปลี่ยนแปลงหรือไม
□ ไมเปลี่ยน □ เปลี่ยน
ถาเปลี่ยน เพิ่มขึ้น………….กก. ลดลง……………กก. สาเหตุที่น้ําหนักเปลี่ยนแปลง…………………………………………………………….………………………………….
ถาเคยหรือมี โปรดแจงชื่อโรค อาการ วันที่
4) ทานเคยเปนหรือทราบวาทานเปนหรือเคยไดรับคําแนะนํา การตรวจและ/หรือการรักษาโรคหรือ
ที่เปน สถานที่รักษาและอาการปจจุบัน
ความผิดปกติตอไปนี้หรือไม
□ ไมเคย □ เคย
ก. เกี่ยวกับตา หู จมูก คอ
□ ไมเคย □ เคย
ข. วิงเวียนศีรษะบอยๆเปนลม โรคลมบาหมู(ลมชัก) อัมพาต แขนขาออนแรง โรคจิต โรคทางสมอง หรือ
ระบบประสาทอยางใดอยางหนึ่ง
□ ไมเคย □ เคย
ค. ไอหรือบวนเปนเลือด วัณโรค โรคหืด หอบ โรคปอดอักเสบ โรคเกี่ยวกับปอดหรือระบบทางเดินหายใจ
□ ไมเคย □ เคย
ง. อาการเจ็บหนาอก ความดันโลหิตสูง พรายย้ํา หัวใจโต ลิ้นหัวใจรั่ว โรคเลือด เสนเลือด โรคหัวใจ
จ. อาการอาหารไมยอยบอยๆ(ทองอืด) แผลในกระเพาะอาหารหรือลําไส ไสเลื่อน ริดสีดวงทวาร หรือโรคใดๆ □ ไมเคย □ เคย
เกี่ยวกับตับ ถุงน้ําดี กระเพาะอาหาร ลําไส ทองมาน(มีน้ําในชองทอง) โรคในชองทอง
□ ไมเคย □ เคย
ฉ. โรคไต นิ่ว กามโรคหรือโรคใดเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ หรือระบบขับถายปสสาวะ
□ ไมเคย □ เคย
ช. โรคเบาหวาน คอพอก หรือโรคเกี่ยวกับตอมไรทอ ( Endocrine )
□ ไมเคย □ เคย
ซ. โรคมะเร็ง เนื้องอก ตุม เนื้อหรืออวัยวะใดๆ ที่งอกขึ้นหรือโตขึ้นผิดปกติ
□ ไมเคย □ เคย
ฌ. ไขเรื้อรัง ไขรูมาติค ขออักเสบ เกาท (Gout) โรคใดๆ เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง กระดูกขอตอ หรือกลามเนื้อ
□ ไมเคย □ เคย
ญ. ความบกพรอง หรือพิการทางรางกาย หรือจิตใจ

5) ในระหวาง 5 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับ
□ ไมเคย □ เคย
ก. การตรวจสุขภาพ การตรวจชิ้นเนื้อ หรือการตรวจเพื่อวินิจฉัย เชน การเอกซเรย การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ
หรือการตรวจเลือด หรือการตรวจดวยเครื่องมือพิเศษอื่นๆหรือไม
□ ไมเคย □ เคย
ข. การบาดเจ็บ การเจ็บปวย การผาตัด การปรึกษาแพทย การแนะนําจากแพทยเกี่ยวกับสุขภาพ การรักษา
สถานพยาบาลที่มิไดระบุไวขางตน (เลขบัตรผูปว ย…………………)
6) ในระหวาง 6 เดือนที่ผานมาทานเคยมีอาการหรือไดรับคําแนะนํา ในการรักษาอาการออนเพลี ย น้ําหนักลด □ ไมเคย □ เคย
ไขเรื้อรัง ตอมน้ําเหลืองโต โรคผิวหนังเรื้อรัง หรืออาการผื่นคัน ซึ่งเปนที่ติดตอกันเกินกวา 1 สัปดาหหรือไม
7) เฉพาะสตรี ทานกําลังตั้งครรภหรือไม □ ไม □ ตั้งครรภ……………เดือน น้ําหนักกอนตั้งครรภ ……………………กก. วันกําหนดคลอด……………………………………
ก. ทานเคยมีโรคแทรกซอนในการตั้งครรภและคลอดบุตร คลอดบุตรยาก แทงบุตร หรือไม □ ไมเคย □ เคย โปรดแจงรายละเอียด……….…………………………………………
ข. ทานเคยมีอาการผิดปกติ หรือเคยไดรับการตรวจ หรือไดรับคําแนะนําใหทําการตรวจเตานม ชองคลอด มดลูก รังไข ทอนําไข หรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับประจําเดือนหรือไม
□ ไมเคย □ เคย โปรดแจงรายละเอียด……………………………………………………ทานมีประจําเดือนครั้งสุดทายเมื่อวันที่ …………………………………………………….
8) บิดา มารดา คูสมรส หรือพี่น องของทาน เคยเปน หรือ เปนโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคจิต โรคเลือด ไขมั นในเลือดสูง อัมพาต โรคตับอักเสบ หรือเป นพาหะ
ของโรคตับอักเสบ มะเร็ง โรคไต วัณโรค กามโรค โรคเอดส หรือมีเลือดบวกตอเชื้อไวรัสโรคเอดส หรือไม □ ไมมี □ มี ถา มี โปรดแจงรายละเอียด
ความสัมพันธ……………………………………โรคที่เปน……………………………………………………………อายุเมื่อเริ่มเปน………………….อายุปจจุบัน……..…….……
ความสัมพันธ……………………………………โรคที่เปน……………………………………………………………อายุเมื่อเริ่มเปน………………….อายุปจจุบัน……..…….……
กรณีมีชีวิตอยู
กรณีเสียชีวิตแลว
9) ประวัติครอบครัว
อายุปจจุบัน
สุขภาพ
สาเหตุการเสียชีวิต
อายุขณะที่เสียชีวิต

ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความทั้งหมดสมบูรณ และเปนความจริง และขอยอมรับวาคําตอบเหลานี้ เปนขอความที่ตอเนื่องกันและเป นสวนหนึ่งของใบคําขอเอาประกันภัยของขาพเจาและจะเปนสวนหนึ่งของสัญญาประกันภัยที่บริษัท
อาจจะออกกรมธรรมประกันภัยฉบับใดๆใหโดยอาศัยคําตอบเหลานี้ ขาพเจายินยอมใหแพทย บริษัทประกันภัยอื่นๆหรือบุคคลใด ซึ่งมีบันทึกเรื่องราวของขาพเจาหรือประวัติการเจ็บปวยของขาพเจาที่ผ านมาหรือจะมีขึ้นตอไปในอนาคตเปดเผย
ขอเท็จจริงใหแกบริษัทฯหรือผูแทนของบริษัทฯ ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพของขาพเจาตอบริษัทประกันอื่นหรือองคกรหรือบุคคลอื่นหรือหนวยงานของรัฐเพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรม
หรือประโยชนทางการแพทยได ขาพเจาใหความยินยอมนี้แก บริษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใหดําเนินการตรวจเลือด / ปสสาวะรวมถึงตรวจหาเชื้อเอดสและการตรวจเพิ่มเติมอืน่ ๆเพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณารับประกัน

สถานที่ตรวจ…………………………………………………………….…………วัน/เดือน/ป………………………… ลงชื่อผูขอเอาประกัน…………………………………………………………………………..………

Hospital / Clinic Stamp here ลงชือ่ แพทยผูตรวจ………………………………………………..ลงชื่อผูปกครองโดยชอบธรรม (กรณีผูขอเอาประกันยังไมบรรลุนิติภาวะ)………………………………………………
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Part 2 MEDICAL EXAMINERS CONFIDENTIAL REPORT
NAME OF APPLICANT………………………………………………………..........................
Height (cm.) without shoes Weight (kg.) without coat Chest (cm.) force expiration Chest (cm.) force inspiration Abdominal (cm.)
Details of ’YES’ answer
at umbilicus
( Identify item)
1. a. Are you personally or professionally acquainted with the applicant? If so, how long?
b. Is appearance unhealthy or older than stated age?
c. Is there any reason to suspect intemperate habits?
d. Are there any identification marks (such as scars, birthmarks etc.)?
2. Do you find any evidence of past or present disease or abnormality of:a. Respiratory system ( lungs, pleura, chest wall ) ?
b. Central or peripheral nervous system ( including reflexes, galt, paralysis )?
c. Breats of genito-urinary system?
d. Abdomen ( including stomach, liver, spleen, hernias )?
e. Skin, bones or joints ( including varicose vein, deformities, lameness, amputations )?
f. Eyes, ears, nose, throat and mouth ( including impairment of sight or hearing )?
g. Thyroid or other endocrine glands or metabolic and haemopoietic systems?
3. BLOOD PRESSURE (if over 140 systolic or 90 diastolic record 3 reading)
Systolic
th
Diastolic ( 5 phase)
4. PULSE

At Rest

After Exercise

□
□
□
□

yes
yes
yes
yes

□
□
□
□

no
no
no
no

□
□
□
□
□
□
□

yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

□
□
□
□
□
□
□

no
no
no
no
no
no
no

3 Minutes Later

Rate per minute
Irregularities per minute
Exercise only if irregular pulse, heart murmur of BP over 150/100
5. Heart: Apex beat located at …………….………… Intercostals space……………Inches to the left of MIDCLAVICULAR line. Is there any
(a) Arteriosclerosis or aneurysm?
□ yes □ no
(b) Hypertrophy or oedema ?
□ yes □ no
(c) Murmur-(if murmur is present, describe below)?
□ yes □ no
Location :
□ apex
□ base-over…………………..area
Timing:
□ systolic □ diastolic □ pre-systolic
Intensity:
□ soft
□ moderate □ loud
Transmission: □ none
□ axilla
□ scapula
After Exercise : □ absent
□ decreased □ unchanged □ increased
Diagnosis………………………………………………………………………………………………………………………
Do you suspect any abnormality in the heart or vascular system?
□ yes □ no
6. Last Menstruation period……………………………………………………………………………………...…………………………………...
Urinalysis: Specific gravity……………Protein……………….. Sugar……………Occult Blood………………..Other………………………..
7. a. Are you aware of unfavorable features likely to affect his/her longevity
1. in the personal or family history?
□ yes □ no
2. disclosed by your medical examination ?
□ yes □ no
b. Do you recommend any additional tests or reports?
□ yes □ no
Comment by Doctor:
I hereby certify that I have made this examination in private at ………………………………………………...…...………Date…………..………………Time…………..……..am./pm.

Please Check Your Report For Any Omission

UW01

Signature………………………………………M.D. Medical License No……………………..
(……………………………………………………) Hospital / Clinic Stamp here
หนา 2/2

