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การดํานํา' แบบสคูบาและการดํานํา' ฟรีได๊ พ์วงิ7 แบบสั นทนานั'นจะต้ องมีสุขภาพร่ างกายและจิตใจทีด7 ี ซึ7งมีเงื7อนไขทางการแพทย์ บางประการทีอ7 าจเป็ นอันตรายได้ ในขณะทีด7 าํ นํา' ตามทีร7 ะบุไว้ ด้านล่ างนี' ผู้ทมี7 ี
หรื อมีแนวโน้ ม เงื7อนไขใด ๆ เหล่ านีค' วรได้ รับการประเมินอาการโดยแพทย์ แบบสอบถาม Diver Medical Participant Questionnaire
นีใ' ห้ ข้อมูลพืน' ฐานในการพิจารณาว่ าคุณควรตรวจสอบการประเมินนั'นหรื อไม่ หากคุณมีข้อสงสั ยใด ๆ ก็ตามเกีย7 วกับสมรรถภาพทางกายกับการดํานํา' ทีไ7 ม่ ได้ แสดงในแบบฟอร์ มนี'
กรุณาปรึกษากับแพทย์ ของคุณก่ อนการดํานํา' หากคุณรู้ สึกไม่ สบาย ให้ หลีกเลีย7 งการดํานํา' หากคุณคิดว่ าคุณเป็ นโรคติดต่ อ
ให้ ป้องกันตัวเองและผู้อื7นโดยไม่ เข้ าร่ วมในการฝึ กอบรมการดํานํา' และ/หรื อกิจกรรมดํานํา' ให้ อ้างอิงถึง "การดํานํา' " ในแบบฟอร์ มนีซ' ึ7งจะครอบคลุมทั'งการดํานํา' แบบสคูบาและการดํานํา' ฟรีได๊ พ์วงิ7 แบบสั นทนา
แบบฟอร์ มนีไ' ด้ รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื7อเป็ นการคัดกรองทางการแพทย์ เบื'องต้ นสํ าหรับนักดํานํา' มือใหม่ แต่ ยงั เหมาะสํ าหรับนักดํานํา' ทีต7 ้ องการศึกษาต่ อสู งขึน' เพื7อความปลอดภัยของคุณ
และความปลอดภัยของผู้อื7นทีอ7 าจดํานํา' กับคุณ ขอความร่ วมมือให้ ตอบคําถามทุกข้ อตามจริง
คําแนะนํา
กรอกแบบสอบถามนีใ' ห้ เสร็จสมบูรณ์ ก่อนทีจ7 ะเข้ าร่ วมการดํานํา' แบบสคูบาสั นทนาหรื อหลักสู ตร Freediving Course หมายเหตุสําหรับสุ ภาพสตรี:
ถ้ าคุณกําลังตั'งครรภ์ หรื อคุณกําลังพยายามทีจ7 ะตั'งครรภ์ อย่ าดํานํา(
1. ฉันมีปัญหากับปอด/การหายใจ หัวใจ โรคเลือด หรื อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ น COVID-19

ใช่ £
ไปที?กล่อง A

ไม่ใช่ £

2. ฉันอายุมากกว่า 45 ปี

ใช่ £
ไปที?กล่อง B

ไม่ใช่ £

3. ฉันพยายามออกกําลังกายระดับปานกลาง (เช่น เดิน 1.6 กม./หนึ?งไมล์ใน 14 นาทีหรื อว่ายนํGา 200 เมตร/หลาโดยไม่หยุดพัก)
หรื อฉันไม่สามารถมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการออกกําลังกายตามปกติเนื?องจากเหตุผลด้านสุ ขภาพในช่วง 12 เดือนที?ผา่ นมา

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

4. ฉันมีปัญหาเกี?ยวกับดวงตา หูหรื อช่องโพรงจมูก/ช่องโพรงจมูกไซนัส

ใช่ £
ไปที?กล่อง C

ไม่ใช่ £

5. ฉันเคยได้รับการผ่าตัดภายใน 12 เดือนที?ผา่ นมา หรื อฉันเคยมีปัญหาอย่างต่อเนื?องเกี?ยวกับการผ่าตัดที?ผา่ นมา

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

6. ฉันเคยมีภาวะเป็ นลมหมดสติ มีอาการปวดศีรษะไมเกรน โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง
บาดเจ็บที?ศีรษะอย่างรุ นแรงหรื อมีอาการรบกวนจากการบาดเจ็บทางระบบประสาทหรื อโรคทางระบบประสาทบ่อย ๆ

ใช่ £
ไปที?กล่อง D

ไม่ใช่ £

7. ปัจจุบนั นีGฉนั อยูร่ ะหว่างการรักษา (หรื อจําเป็ นต้องได้รับการรักษาภายในห้าปี ที?ผา่ นมา) สําหรับปั ญหาทางด้านจิตใจ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ ตกใจกลัวอย่างรุ นแรง (Panic
Attacks) หรื อติดยาเสพติดหรื อแอลกอฮอล์ หรื อฉันถูกวินิจฉัยว่ามีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้

ใช่ £
ไปที?กล่อง E

ไม่ใช่ £

ใช่ £
ไปที?กล่อง F

ไม่ใช่ £

9. ฉันมีปัญหาเกี?ยวกับกระเพาะอาหารหรื อลําไส้ รวมถึงอาการท้องเสี ยเมื?อไม่นานมานีG

ใช่ £
ไปที?กล่อง G

ไม่ใช่ £

10. ฉันกินยาหรื อใช้ยาตามใบสัง? แพทย์ (ยกเว้นยาคุมกําเนิดหรื อยาต้านมาลาเรี ยนอกเหนือจาก Mefloquine/Lariam)

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

8. ฉันมีปัญหาเกี?ยวกับหลัง ไส้เลื?อน แผลพุพองหรื อโรคเบาหวาน

ลายเซ็นของผู้เข้ าร่ วม
หากคุณตอบว่าไม่ใช่สําหรับคําถามทั'ง 10 ข้อข้างต้น ไม่จําเป็ นต้องทําการประเมินทางการแพทย์ กรุณาอ่านและยอมรับข้อความสําหรับผู้เข้าร่ วมที7อยู่ด้านล่างด้วยการลงนามและวันที7
ข้อความสําหรับผู้เข้าร่ วม:
ข้าพเจ้าได้ตอบคําถามทุกข้อด้วยความสัตย์จริง
และเข้าใจว่าข้าพเจ้าต้องยอมรับความรับผิดชอบต่อผลที7ตามมาจากคําถามใดก็ตามที7ข้าพเจ้าอาจตอบไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถตอบคําถามของข้าพเจ้าในการเปิ ดเผยเกีย7 วกับสุขภาพที7เป็ นอยู่หรือผ่านมา

ลายเซ็นผูเ้ ข้าร่ วม (หรื อ ถ้าเป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องมีลายเซ็นของพ่ อแม่/ผูป้ กครองของผูส้ มัคร)

*

วันที& (วัน/เดื อน/ปี )

ชื&อผูเ้ ข้าร่ วม

วันเดือนปี เกิด (วัน/เดื อน/ปี )

ชื&อครู ผูส้ อน

ชื&อสถานที&

หากคุณตอบว่าใช่สําหรับคําถามข้อที7 3, 5 หรือ 10 ด้านบนหรือสําหรับคําถามใดก็ตามในหน้า 2 กรุณาอ่านและยอมรับข้อความข้างต้นด้วยการลงนามและวันที7และใช้ ท'งั สามหน้าของแบบฟอร์ มนี'
(แบบสอบถาม
Participant
Questionnaire
และแบบฟอร์ ม
Physician’s
Evaluation
Form)
ไปพบแพทย์เพือ7 ขอรับการประเมินทางการแพทย์
การเข้าร่ วมในหลักสูตรดํานํ'านั'นจะต้องได้รับการอนุมัตจิ ากแพทย์
1 จาก 3

ชื7 อผู้เข้ าร่ วม

วันเดือนปี เกิด
(เขียนด้ วยตัวบรรจง)

วันที0 (วัน/เดือน/ปี )

แบบสอบถามทางการแพทย์ Diver Medical | Participant Questionnaire ต่ อ
กล่อง A – ฉันเคยเป็ น/ปั จจุบนั เป็ น:
เคยผ่าตัดทรวงอก ผ่าตัดหัวใจ ผ่าตัดเปลี;ยนลิ=นหัวใจ ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยการใส่ ขดลวด หรื อภาวะลมในเยือ; หุม้ ปอด (ภาวะปอดแตก)

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

เคยมีปัญหาหรื อเจ็บป่ วยที;เกี;ยวข้องกับหัวใจของฉัน เช่น: โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เจ็บหน้าอกเมื;อออกแรง ภาวะหัวใจล้มเหลว อาการปอดบวมนํ=า หัวใจวายหรื อโรคหลอดเลือดสมอง
หรื อกินหรื อใช้ยารักษาโรคหัวใจ

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

โรคหลอดลมอักเสบเรื= อรังและในปั จจุบนั มีอาการไอในช่วง 12 เดือนที;ผา่ นมา หรื อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นถุงลมโป่ งพอง

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื=อ covid-19

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

ปั จจุบนั ฉันสู บบุหรี; หรื อสู ดดมสารนิโคตินด้วยวิธีอื;น

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

ฉันมีระดับคอเลสเตอรอลสู ง

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

ฉันมีความดันโลหิ ตสู ง

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

ฉันมีประวัติคนในครอบครัวเสี ยชีวติ อย่างกะทันหันหรื อเป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจหรื อโรคหลอดเลือดสมองก่อนอายุ 50 ปี หรื อมีประวัติคนในครอบครัวเป็ นโรคหัวใจก่อนอายุ 50 ปี
(รวมถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรื อภาวะหัวใจโต (Cardiomyopathy))

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

เคยผ่าตัดช่องโพรงจมูกไซนัสในช่วง 6 เดือนที;ผา่ นมา

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

มีโรคเกี;ยวกับหูหรื อเคยผ่าตัดหู สู ญเสี ยการได้ยนิ หูตึง หรื อมีปัญหาเกี;ยวกับสมดุลภายในหู

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

ช่องโพรงจมูกไซนัสอักเสบบ่อย ๆ ในช่วง 12 เดือนที;ผา่ นมา

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

เคยผ่าตัดตาในช่วง 3 เดือนที;ผา่ นมา

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

เคยได้บาดเจ็บที;ศีรษะจนถึงขั=นหมดสติในช่วง 5 ปี ที;ผา่ นมา

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

เคยได้รับบาดเจ็บเกี;ยวกับระบบประสาทหรื อโรคเรื= อรัง

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

อาการปวดศีรษะไมเกรนบ่อย ๆ ในช่วง 12 เดือนที;ผา่ นมา หรื อกินหรื อใช้ยาเพื;อป้องกันอาการดังกล่าว

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

หน้ามืดหรื อเป็ นลม (หมดสติท= งั หมด/บางส่ วน) ในช่วง 5 ปี ที;ผา่ นมา

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

โรคลมบ้าหมู โรคลมชัก หรื ออาการชักกระตุก หรื อกินหรื อใช้ยาเพื;อป้องกันอาการดังกล่าว

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

โรคหอบหื ด มีเสี ยงหวีดระหว่างหายใจ โรคภูมิแพ้ ไข้ละอองฟาง (โรคแพ้อากาศ) หรื อเป็ นหวัดคัดจมูกและจามบ่อย ๆ ในช่วง 12 เดือนที;ผา่ นมาซึ; งจํากัดกิจกรรมการเคลื;อนไหวร่ างกาย//ออกกําลังกายของฉัน

กล่อง B – ฉันอายุมากกว่า 45 ปี และ:

กล่อง C – ฉันเคยเป็ น/ปั จจุบนั เป็ น:

กล่อง D – ฉันเคยเป็ น/ปั จจุบนั เป็ น:

กล่อง E – ฉันเคยเป็ น/ปั จจุบนั เป็ น:
ได้รับการรักษาปั ญหาทางด้านพฤติกรรม/สุ ขภาพจิตและจิตเวช

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

โรคซึ มเศร้า มีพฤติกรรมเสี; ยงต่อการฆ่าตัวตาย ตกใจกลัวอย่างรุ นแรง (Panic Attacks) โรคอารมณ์สองขั=วหรื อโรคไบโพลาร์ (Bipolar Disorder) ที;ไม่สามารถควบคุมได้ตอ้ งกินหรื อใช้ยา/การรักษาทางจิตเวช

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาทางสุ ขภาพจิตหรื อความบกพร่ องในการเรี ยนรู ้/ปั ญหาบกพร่ องทางพัฒนาการที;ตอ้ งได้รับการดูแลอย่างต่อเนื;อง

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

ติดยาเสพติดหรื อแอลกอฮอล์ที;ตอ้ งเข้ารับการรักษาในช่วง 5 ปี ที;ผา่ นมา

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

มีปัญหาเจ็บหลังบ่อย ๆ ในช่วง 6 เดือนที;ผา่ นมาซึ; งจํากัดกิจกรรมประจําวันของฉัน

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

ผ่าตัดหลังหรื อกระดูกสันหลังในช่วง 12 เดือนที;ผา่ นมา

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

โรคเบาหวาน ติดยาเสพติดหรื อควบคุมอาหาร หรื อเป็ นโรคเบาหวานขณะตั=งครรภ์ในช่วง 12 เดือนที;ผา่ นมา

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

ไส้เลื;อนที;ไม่ได้รับการรักษาซึ;งจํากัดความสามารถทางการเคลื;อนไหวของฉัน

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

แผลในกระเพาะอาหารหรื อแผลในกระเพาะอาหารไม่ได้รักษา มีปัญหาแผลในกระเพาะอาหาร หรื อผ่าตัดแผลในกระเพาะอาหารในช่วง 6 เดือนที;ผา่ นมา

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

ผ่าตัดลําไส้เล็กหรื อลําไส้ใหญ่ และไม่มีใบรับรองแพทย์ในการว่ายนํ=าหรื อมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการออกกําลังกาย

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

ภาวะร่ างกายขาดนํ=าจําเป็ นต้องมีการช่วยเหลือทางการแพทย์ในช่วง 7 วันที;ผา่ นมา

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

แผลในกระเพาะอาหารหรื อแผลในกระเพาะอาหารไม่ได้รักษาหรื อแผลในลําไส้หรื อผ่าตัดแผลในลําไส้ในช่วง 6 เดือนที;ผา่ นมา

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

แสบร้อนบริ เวณหน้าอกและลิ=นปี; บ่อย ๆ เรอเปรี= ยวหรื อโรคกรดไหลย้อน (GERD)

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

โรคลําไส้ใหญ่อกั เสบหรื อลําไส้ใหญ่อกั เสบเรื= อรังหรื อโรคโครห์น (Crohn’s Disease)

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

ผ่าตัดกระเพาะอาหารในช่วง 12 เดือนที;ผา่ นมา

ใช่ £*

ไม่ใช่ £

กล่อง F – ฉันเคยเป็ น/ปั จจุบนั เป็ น:

กล่อง G – ฉันเคยเป็ น:

*ต้องได้รับการประเมินทางการแพทย์จากแพทย์ (ดูหน้า 1)
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วันเดือนปี เกิด
(เขียนด้ วยตัวบรรจง)

วันที0 (วัน/เดือน/ปี )

บุคคลทีม7 ชี ื7 อข้ างต้ นขอความคิดเห็นของคุณเกีย7 วกับความเหมาะสมทางด้ านการแพทย์ ของเขา/เธอเพื7อเข้ าร่ วมในการดํานํา' แบบสคูบาหรื อกิจกรรมการฝึ กอบรมหรื อการดํานํา' ฟรีได๊ พ์วงิ7 แบบสั นทนาการ
กรุณาแวะเข้ าเยีย7 มชมใน
uhms.org
สํ าหรับคําแนะนําทางการแพทย์ เกีย7 วกับเงื7อนไขทางการแพทย์ ทเี7 กีย7 วข้ องกับการดํานํา'
ให้ ตรวจสอบพืน' ทีท7 เี7 กีย7 วข้ องกับคนไข้ ของคุณเป็ นส่ วนหนึ7งของการประเมินของคุณ

ผลการประเมิน
□

ผ่ านการอนุมตั ิ – ข้ าพเจ้ าไม่ พบเงื7อนไขใด ๆ ทีข7 ้ าพเจ้ าคิดว่ าขัดแย้ งกันกับการดํานําB แบบสคูบาหรื อการดํานําB ฟรีได๊ พ์วงิ7 แบบสั นทนาการ

□

ไม่ ผ่านการอนุมตั ิ – ข้ าพเจ้ าพบว่ ามีเงื7อนไขทีฉ7 ันพิจารณาว่ าขัดแย้ งกันกับการดํานําB แบบสคูบาหรื อการดํานําB ฟรีได๊ พ์วงิ7 แบบสั นทนาการ

ลายเซ็นของแพทย์

วันที& (วัน/เดือน/ปี )

ชื#อของแพทย์

ชํานาญการพิเศษเฉพาะทาง
(เขียนด้ วยตัวบรรจง)

คลินิก/โรงพยาบาล
ที#อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

ตราประทับจากแพทย์/คลินิก (ทางเลือก)

สร้ างขึน) โดย Diver Medical Screen Committee ร่ วมกับหน่ วยงานดังต่ อไปนี:) The Undersea & Hyperbaric Medical Society
DAN (US)
DAN Europe
Hyperbaric Medicine Division, University of California, San Diego
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