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กระทรวงศึกึษาธิกิารรัฐ NSW

แบบฟอร์ม์ข้อ้มูลทางการ์แพทย์์
Medical information form
เรียนบิดาหรือมารดา/ผู้ดูแล

โปรดกรอกแบบฟอร์มทางการแพทย์เปน็ภาษาอังกฤษ หากบุตรของท่านมคีวามต้องการเพิ�ม่เติมสำำาหรบัทัศึนศึกึษาตามรายละเอียดขา้งล่าง  
โปรดใหข้้อมูลทางการแพทย์ที�เกี�ยวข้องและ/หรอืรายละเอียดเกี�ยวกับอาหารทั�งหมด และเพิ�มอีกแผน่หนึ�งถ้้าต้องการเนื�อที�เพิ�มเติม

แบบฟอร์มนี�ควรสำง่คืนให้ทางโรงเรียนพร้อมกับแบบฟอร์มยินยอมตามวันที�ที�ปรากฏข้างล่าง

Information for completion by organising teacher 
ข้อ้มลูท่�ต้้องกร์อกโดย์ครู์ผูู้จั้ัด

Name of student
ชื่ื�อของนักเรียน

Excursion destination
จุุดหมายปลายทางของทัศึนศึกึษา

Excursion date/s
วันที�ที�มทัีศึนศึกึษา

From: 
จุาก

To: 
ถึ้ง

Date for return of Medical information form
วันที�ที�ต้องสำง่คืนแบบฟอรม์ขอ้มลูทางการแพทย์

ข้อ้มลูท่�บดิามาร์ดา/ผูู้ด้แูลต้้องกร์อก
Information for completion by parents/carers

ร์าย์ละเอย่์ดข้องบดิาหร์อืมาร์ดา/ผูู้ด้แูล (Parent/carer contact details)

ชื่ื�อของบิดาหรือมารดา/ผูด้แูล Name of parent/carer

ที�อยูข่องบดิาหรือมารดา/ผูด้แูล
Address of parent/carer line 1

Address of parent/carer line 2

หมายเลขโทรศึพัท์ที�ติดต่อได้ โทรศึพัท์ 1
Parent/carer phone 1

โทรศึพัท์ 2
Parent/carer phone 2

ร์าย์ละเอย่์ดการ์ติ้ดต่้อแพทย์์ (Doctor contact details)

ชื่ื�อแพทย์
Name of doctor

ที�อยูข่องแพทย์
Address of doctor line 1

Address of doctor line 2

หมายเลขโทรศึพัท์ของแพทย์ โทรศึพัท์ 1
Doctor’s phone 1 โทรศึพัท์ 2

Doctor’s phone 2

ร์าย์ละเอย่์ดติ้ดต่้อสำำาร์องในกร์ณีฉุุ่กเฉิุน (Emergency alternative contact details)

ชื่ื�อของผูติ้ดต่อในกรณีฉุีุกเฉิุน 1
Name of emergency contact 1

โทรศึพัท์
Emergency contact 1 phone no.

ชื่ื�อของผูติ้ดต่อในกรณีฉุีุกเฉิุน 2
Name of emergency contact 2

โทรศึพัท์
Emergency contact 2 phone no.
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ระบุเงื�อนไขทางการแพทยห์รอืความเจ็ุบป่วยใดๆ เชื่น่โรคหอบหดื เบาหวาน ลมชัื่ก ภมูแิพ ้ ตลอดจุนระบุการรกัษาของแต่ละอยา่ง 
Medical conditions or illnesses and their treatments.

ระบุความต้องการด้านอาหารพเิศึษรวมทั�งปฏิกิรยิาที�อาจุเกิดขึ�นกับอาหารที�ไมถ่้กูต้อง 
Special dietary needs including possible reactions to inappropriate diet.

ระบุรายการยาที�ต้องใหร้ะหว่างทัศึนศึึกษา  รวมทั�งชื่ื�อยา  วิธิกีารใชื่ย้า เวลาที�ต้องใหย้าและปฏิกิรยิาที�อาจุเกิดขึ�นได้ 
Medications, instructions for administration and possible reactions.

ขา้พเจุ้าเขา้ใจุว่าบุตรจุะได้รบัการรกัษาทางการแพทยใ์นกรณีฉีุกุเฉิุน  ขา้พเจุ้าเขา้ใจุว่าเมื�อแพทยไ์ด้สำั�งยาใหบุ้ตร (รวมทั�งยาในกรณีี
ฉุุกเฉุนิ เชื่น่ อินซุุลิน) ที�จุำาเปน็ต้องให้ระหว่างทัศึนศึึกษา บดิาหรอืมารดา/ผูด้แูลต้องมคีวามรบัผดิชื่อบดังนี�:

• แจุ้งความจุำาเปน็นี�แก่ทางโรงเรยีน

• ใหแ้นใ่จุว่าขอ้มลูถ้กูต้องหากมีการเปลี�ยนแปลง

• จัุดสำง่ยาและ 'อุปกรณี'์ ที�จุำาเปน็เชื่น่เข็มฉุดียา หรือ EpiPens® สำำาหรับใหย้า (ยาทกุอยา่งควรยงัใชื่ไ้ด้นานก่อนหมดอายุและติดฉุลาก
ไว้อยา่งถ้กูต้อง)

• รว่มมอืกับทางโรงเรยีนในการจัุดเตรยีมยาและการใหย้าตามแพทยส์ำั�งในระหว่าทัศึนศึกึษา

หมายเหต:ุ สำำาหรับทัศึนศึกึษาบางอยา่งโรงเรยีนจุะขอให้บดิามารดาจัุดสำง่ยาใหใ้นวิธิกีารที�แตกต่างไปจุากวิธิทีี�ตกลงไว้แล้วกับทาง
โรงเรยีน เชื่น่บดิามารดาอาจุถ้กูขอใหจัุ้ดหาเครื�องฉุดีอะดรนีาลีนอัตโนมัติ (EpiPen®) เพิ�มเติม

ชื่ื�อของบดิาหรอืมารดา/ผูด้แูล (โปรดเขยีนตัวบรรจุง)
Name of parent/carer

ลายเซุน็ของบิดาหรือมารดา/ผูด้แูล
Signature of parent/carer

วันที�
Date

บร์กิาร์ล่ามทางโทร์ศัพัท์
หากท่านต้องการขอ้มลูเพิ�มเติมโปรดโทรศัึพท์ทางโรงเรยีน  ถ้้าท่านต้องการล่ามชื่ว่ยในการสำอบถ้าม โปรดโทรบรกิารล่ามทางโทรศัึพท์
หมายเลข 131 450 และขอล่ามในภาษาของท่าน   พนกังานโทรศึพัท์จุะโทรโรงเรยีนและใหล่้ามชื่ว่ยท่านในการติดต่อ  ไมต้่องจุ่ายเงิน
สำำาหรบับรกิารนี�


	Name of student: 
	Excursion destination: 
	First date of excursion: 
	Last date of excursion : 
	Date for return of medical information form: 
	Address of parent/carer line 1: 
	Parent/carer address line 2: 
	Parent/carer phone 1: 
	Parent/carer phone 2: 
	Name of doctor: 
	Doctors address line 1: 
	Doctors address line 2: 
	Doctor's phone  1: 
	Doctor's phone  2: 
	Name of emergency contact 1: 
	Emergency contact 1 phone number: 
	Name of emergency contact 2: 
	Emergency contact 2 telephone : 
	List of medical conditions: 
	Special dietary needs: 
	List of medications : 
	Signature of parent/carer: 
	Date : 
	Name of parent/carer: 


