
ก. ชื่อผูเ้อาประกันภัย อายุ ปี  สว่นสงู ซม. นํ้าหนัก กก.
 (Insured’s) (Age)  (year) (Height) (Cm.) (Weight) (Kg.)

ข. กรุณาระบุสาเหตแุละความรุนแรงของการทพุพลภาพ (Please specify causes and severity of disability.)

ค. กรุณาระบุผลการตรวจทางระบบประสาท ทางหอ้งปฏิบติัการ การตรวจเอกซเรย ์หรอืการตรวจพเิศษอ่ืนๆ
 (Please specify the results of Neurological examination, Laboratory tests, X-ray, Echo, Other special investigation.)

ง. กรุณาระบุอาการและการรกัษาท่ีผูเ้อาประกันภัยได้รบัตัง้แต่เริม่ทพุพลภาพ (Please specify the symptoms and treatments since the disability 

occurred.)

จ. การวนิิจฉัยโรค (Diagnosis)

ฉ. ภาวะแทรกซอ้นท่ีพบ (Complications)

ช. ท่านเริม่ทําการรกัษาผูป้ว่ยตัง้แต่ : จนถึง : 
 (Treatment render by you since) (Until)

สว่นน้ีกรอกรายละเอียด โดยแพทยป์รญิญาและมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีสาขาเวชกรรมชัน้ 1 
หากมีค่าธรรมเนียมผู้เรยีกรอ้งค่าชดเชยเปน็ผูร้บัผดิชอบ 
(This form must be completed by physician and physical examination cost have to be responsible by the claimant) 

แบบฟอรม์: การตรวจรา่งกาย
 (Physical Examination)

บรษัิท เอฟดับบลิวดี ประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)
เลขท่ี 130 - 132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 14, 16, 26 - 29 
ถนนวทิยุ แขวงลมุพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
โทร. 1351 fwd.co.th
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ชื่อ – นามสกลุ ผูป้ว่ย อายุ ปี  HN : 
1. ประวติัการเจบ็ปว่ยโดยสรุป

 
การวนิิจฉัยโรค 
ท่านเริม่ทําการรกัษาผูป้ว่ยตัง้แต่ จนถึง ท่ีสถานพยาบาล 
2. การตรวจรา่งกาย  ใสเ่ครื่องหมาย ลงในชอ่ง และเติมขอ้ความ

ลงชื่อ แพทยผ์ูต้รวจ ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปเ์ลขท่ี

 ( ) ชื่อสถานพยาบาล 

ตรวจวนัท่ี เดือน พ.ศ ประทับตราสถานพยาบาล

2.1. ระดับความรูส้กึตัว รูส้กึตัวดี (Full Consciousness) สบัสน (Confusion) ง่วง ซมึ (Drowsiness)
 (Level of consciousness) ไมรู่ส้กึตัว แต่มกีารตอบสนองต่อความเจบ็ปวด (Semi-coma)
   ไมรู่ส้กึตัว และไมม่กีารตอบสนองต่อความเจบ็ปวด (Coma)

2.2. กําลังของกล้ามเนื้อ (Muscle power)   0. ไมม่กีารเคล่ือนไหวได้เลย 1. เคล่ือนไหวเพยีงพอมองเหน็ได้ 2. เคล่ือนไหวได้ตามแนบราบของโลกได้
   3. เคล่ือนไหวต้านแรงดึงดดู 4. มกํีาลังน้อย  5. มกํีาลังปกติ
      ขวา มอื  0  1  2  3  4  5 แขน   0  1  2  3  4  5 ขา   0  1  2  3  4  5 เท้า   0  1  2  3  4  5    
   ซา้ย  มอื  0  1  2  3  4  5 แขน   0  1  2  3  4  5 ขา   0  1  2  3  4  5 เท้า   0  1  2  3  4  5
2.3. การลีบของกล้ามเนื้อ (Muscle atrophy)  ถ้ามโีปรดระบุ  มาก   ปานกลาง   น้อย
 ขวา แขน ไมม่ ี ม ี ขา ไมม่ ี มี
 ซา้ย แขน ไมม่ ี ม ี ขา ไมม่ ี ม ี     

2.4. ไมส่ามารถเคล่ือนไหว  แขน  ขา  เนื่องจากสาเหตอ่ืุนท่ีไมใ่ชก่ารอ่อนแรงจากสมอง หรอื อัมพาต  เชน่ การยดึติดกันของกล้ามเนื้อ  ปัญหาท่ีเสน้เอ็น    

       คือ

2.5. การเดิน (Gait) ปกติ เดินได้ด้วยมคีนพยุง หรอืเครื่องชว่ยพยุงเนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง
   เดินได้แต่เซ เนื่องจาก Gait Ataxia เดินไมไ่ด้เลย อ่ืนๆ โปรดระบุ

2.6. การพูด (Speech) ปกติ พูดได้ แต่ไมช่ดัเจน พูดได้ ฟงัผูอ่ื้นพูดเขา้ใจ แต่พูดได้เล็กน้อย
   พูดไมไ่ด้ ฟงัผูอ่ื้นพูดเขา้ใจ พูดไมไ่ด้ ฟงัผูอ่ื้นพูดไมเ่ขา้ใจ อ่ืนๆ โปรดระบุ

2.7. ความสามารถในการทํากิจวตัรประจาํวนั การรบัประทานอาหาร : ทําได้เอง ทําได้บา้งเมื่อมผีูช้ว่ยเหลือ ทําไมไ่ด้เลย
    การอาบนํ้า  :  ทําได้เอง ทําได้บา้งเมื่อมผีูช้ว่ยเหลือ ทําไมไ่ด้เลย
   การแต่งตัว : ทําได้เอง  ทําได้บา้งเมื่อมผีูช้ว่ยเหลือ ทําไมไ่ด้เลย
   การควบคมุอุจจาระ/ปัสสาวะ : ควบคมุได้ ควบคมุได้บา้ง ควบคมุไมไ่ด้เลย
2.8. ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย / ทําได้เอง ทําได้โดยมผีูช้ว่ยเหลือ หรอือุปกรณ์ ทําไมไ่ด้เลย
 เคล่ือนตัว (Mobility)

2.9. ความสามารถในการตัดสนิใจ ตัดสนิใจและแก้ปัญหาได้เหมาะ มคีวามยากลําบากในการตัดสนิใจ ตัดสนิใจและแก้ปัญหาไมไ่ด้
 และแก้ปัญหา (Decision Making) 

(Activities of daily living)

3. ความผดิปกติ หรอืพยาธสิภาพของระบบอวยัวะอ่ืนของรา่งกาย
4. สมรรถภาพการทํางานของรา่งกาย  ผูป้ว่ยสญูเสยีสมรรถภาพการทํางานของรา่งกาย คิดเป็นรอ้ยละ แขน ขา
 ชนิดของการทพุพลภาพ (Type of Disabilities) ทพุพลภาพทัง้หมดชัว่คราว ทพุพลภาพบางสว่นถาวร ทพุพลภาพทัง้หมดถาวร
5. ความสามารถในการประกอบอาชพี ทัง้งานประจาํ และงานอ่ืนๆ
  สามารถประกอบอาชพีประจาํ  หรอือาชพีอ่ืนได้ เชน่ 
  ไมส่ามารถประกอบอาชพีประจาํ และอาชพีอ่ืนได้  ตัง้แต่  
6. ผูป้ว่ยจะสามารถฟื้ นคืนสภาพได้หรอืไม ่ ได้  ไมไ่ด้ เพราะ 
7. ความเหน็อ่ืนๆ 
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แบบฟอรม์: การตรวจรา่งกาย
 (Physical Examination)


