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หนังสือแสดงความยิ นยอมเปิ ดเผยข้อมูลทางการแพทย์
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………………  บัตรประจาตัวประชาชน  ใบขับขี่
 บัตรอื่นๆ
ระบุ....................เลขที่ ..................อยู่บา้ นเลขที่ ........... หมู่..........ถนน................ตาบล..................อาเภอ................จังหวัด......................
โทรศัพท์............................................................มีความประสงค์ จะขอเอกสารทางการแพทย์ทร่ี บั การรักษาในโรงพยาบาลทีอาร์พเี อช
 ของข้าพเจ้าเอง  ของผูป้ ่ วยชื่อ นาย/นาง/นางสาว...........................................หมายเลขบัตรประชาชน.......................................
โดยเกีย่ วข้องเป็ น............................และได้มอบอานาจให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูด้ าเนินการแทนในครัง้ นี้ โดยขอให้ดาเนินการข้อมูลทางการแพทย์
วันที…
่ ………………. ถึง วันที่ ………………. ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
 สาเนาเอกสารประวัตกิ ารรักษาผูป้ ่ วย
 ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ
 รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
 ใบเคลมประกัน
 ผลการตรวจทาง X-Ray (Imaging Data) ทัง้ หมด
 อื่น ๆ ............................................................................
 ใบรับรองแพทย์ / ใบคารับรองแพทย์เพื่อเบิกสิทธิราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………….……………….……………………..
เหตุผลในการขอ เพื่อนาไปใช้ในการ
 เบิกค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั ประกัน
 เพื่อประโยชน์ในการรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาล.................................
 เบิกเงินทดแทนจากสานักงานประกันสังคม
 สมัครทาประกัน
 เบิกเงินทดแทนจากหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ
 เพื่อเป็ นข้อมูลส่งให้กบั ทางบริษทั ทีท่ างานอยู่
 เพื่อประกอบการเข้าทางาน
 อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................................
การรับเอกสาร  มารับเอง
 ให้จดั ส่งทางไปรษณีย์ ตามทีอ่ ยู่.....................................................................................................
 จัดส่งทาง Fax /Fax No……………………………………
 จัดส่งผลในครัง้ นี้ทาง E-Mail/E-mail Address ……………………..
หมายเหตุ : การส่งเอกสารทาง Fax, E-Mail จะยกเว้นผลการตรวจวิ เคราะห์ HIV และผลวิ เคราะห์สิ่งเสพติ ดทุกชนิ ด
ข้าพเจ้าเข้าใจและทราบดีว่า ข้อ มูล ทางการแพทย์ถือ เป็ นข้อ มูลความลับ ผู้ป่ วย ที่บุ คลากรทุ กคนใน โรงพยาบาลทีอ าร์พีเอช มีห น้ าที่
ทีจ่ ะรักษาข้อมูลความลับและไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ แก่ผอู้ ่นื โดยมิได้รบั อนุ ญาตจากผูป้ ่ วย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ดังนัน้ ข้อมู ล
ทางการแพทย์ท่นี าออกจากโรงพยาบาล จึงไม่อ ยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลทีอ าร์พีเอช อนึ่ ง กรณี ท่ีข้าพเจ้าให้บุ คคลอื่น เป็ น
ผูด้ าเนินการขอข้อมูลทางด้านสุขภาพแทนข้าพเจ้านัน้ ให้ถอื ว่าหนังสือฉบับนี้เป็ นหนังสือมอบอานาจของข้าพเจ้า เพื่อให้ผู้ทข่ี า้ พเจ้าได้ระบุ
ชื่อไว้ขา้ งต้นเป็ นผูม้ อี านาจดาเนินการแทนข้าพเจ้าได้
ลายมือชื่อผูป้ ่ วย……………………..……ชื่อผูป้ ่ วย……………..………………..…ผูป้ ่ วยมาคนเดียว .
วันที…
่ ……..……เวลา…………
ลายมือชื่อพยาน……………………..……ชื่อพยาน……………..….………….……ความสัมพันธ์…………..วันที…
่ ……….....เวลา……….…
ลายมือชื่อพยาน……………………..……ชื่อพยาน……………..…….………….…ตาแหน่ง….……...…..…วันที…
่ ………….เวลา…………
ลายมือชื่อแพทย์/ทันตแพทย์…………..……………..ชือ่ แพทย์/ทันตแพทย์…….…..….………..……..…….วันที…
่ …………..เวลา………....
หมายเหตุ : ผูม้ อี านาจของผูป้ ่ วย หมายถึง ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ ยาว์ (อายุไม่เกิน 20 ปี หรือ ไม่ได้บรรลุนิตภิ าวะโดยจดทะเบียนสมรส)
ผูอ้ นุบาลของผูไ้ ร้ความสามารถตามคาสังศาล,
่
ผูพ้ ทิ กั ษ์ของบุคคลผูเ้ สมือนไร้ความสามารถตามคาสังศาล
่

การแปลและให้ข้อมูลโดยผู้แปลภาษา
ข้าพเจ้าได้แปลหนังสือแสดงความยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลทางการแพทย์ให้ผปู้ ่ วย/ผูม้ อี านาจของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั มอบอานาจทราบในภาษา………………….
ลายมือชื่อผูแ้ ปล..................................................ชื่อผูแ้ ปล ………………………………………………วันที่ …………………. เวลา…………………….

ข้าพเจ้าได้รบั มอบเอกสารตามที่ร้องขอถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
…………………………………………….…………….
ลายมือชื่อผูป้ ่ วย / ผูม้ อี านาจของผูป้ ่ วย/ ผูร้ บั มอบอานาจ

…………………………………………………...
ชื่อผูป้ ่ วย / ผูม้ อี านาจของผูป้ ่ วย / ผูร้ บั มอบอานาจ

…………….……
วันที่

……...…….
เวลา

Name..........................................................................Date of Birth..........................................Room...............................Age.........................................
HN.................................EN/AN..................................Visit Date...............................................Religion............................Gender...................................
Physician....................................................................Allergies.........................................................................................................................................

หนังสือแสดงความยิ นยอมเปิ ดเผยข้อมูลทางการแพทย์
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สาหรับเจ้าหน้ าที่โรงพยาบาลเท่านัน้
ส่วนที่ 1 กรณี ขอสาเนาข้อมูลทางการแพทย์
สาหรับเจ้าหน้ าที่แผนก ………………………………………………………………………
เรียน แพทย์ / …………………………………………………………………..…………………………………
เนื่องด้วย
 ผูป
้ ่ วย /ผูร้ บั การตรวจสุขภาพ
 ผูม
้ อี านาจ /ผูร้ บั มอบอานาจของผูป้ ่ วย นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….……..
มีความประสงค์ขอข้อมูลทางด้านสุขภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ตามเบือ้ งต้น โดยขอตัง้ แต่ วันที.่ ..............................ถึงวันที่ ......................
โดยมีเอกสารประกอบการร้องขอ ดังนี้

ผู้ร้องขอ
 ผูป
้ ่ วย
 ผูม
้ อี านาจ

เอกสารที่ต้องใช้
 หนังสือแสดงความยินยอม
 สาเนาบัตรประชาชน
 หนังสือแสดงความยินยอม
 คาสั ่งศาล
 สาเนาบัตรประชาชนของผูป
้ ่ วย
 สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีผป
ู้ ่ วยเสียชีวติ )
 สาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อี านาจ
สูตบ
ิ ตั ร
 สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีผป
ู้ ่ วยเป็ นบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ หรือ บิดามารดาทีม่ ชี ่อื อยูใ่ น
ทะเบียนบ้าน) สูตบิ ตั ร
 ผูร้ บ
ั มอบอานาจ  หนังสือแสดงความยินยอม
เช่น สามี/ภรรยา ตัวแทน  สาเนาบัตรประชาชนของผูป้ ่ วย
 สาเนาบัตรประชาชนของผูร้ บ
ั มอบอานาจ
 ค่าธรรมเนียม ………………………….. บาท (กรณีบริษท
ั ประกันหรือตัวแทนประกัน)
 เงินสด
 เช็คธนาคาร ……………………เลขทีเ่ ช็ค …………………………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
อนุมตั แิ ละให้ดาเนินการ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก.........................................
ลายมือชื่อ……………………………………..…………..
(.....................................................)
เจ้าหน้าทีผ่ เู้ สนอเรื่องพิจารณา
วันที…่ ……………………….เวลา............................

ลายมือชื่อ………………………………..…………..
(...................................................)
แพทย์/ผูร้ บั มอบหมาย
วันที…่ ……………………….เวลา............................

Name..........................................................................Date of Birth..........................................Room...............................Age.........................................
HN.................................EN/AN..................................Visit Date...............................................Religion............................Gender...................................
Physician....................................................................Allergies.........................................................................................................................................
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