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Name……………………………..…..............…………. 

HN………………….AN……….………..DOB…………. 

Age………….Gender………………Visit………………
หนังสือแสดงความยนิยอมให้ 
เปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ 

ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว ………………………………………………………..……………………………………..………อาย ุ………………………… 
บตัรประจําตวัประชาชน/ ใบขบัขี8/ บตัรอื8นๆ คือ ………………………………………………………….. เลขที8 ………………………………………………. 
อยู่บ้านเลขที8 ………………ถนน ……………………………………. ตําบล ………………………อําเภอ ……………………….จงัหวดั ………………
โทรศพัท์ ……………………………. 

ในฐานะ      ผู้ ป่วย/ ผู้ รับการตรวจสขุภาพ                           ผู้ รับมอบอํานาจ 
 ผู้ มีอํานาจของ ด.ช./ ด.ญ/ นาย/ นาง/ น.ส. ……………………………………………….………….. H.N. ……………………... 

มีความประสงค์ 
  �  ขอสรุปผลการรักษา.......................................................................................................................................................... 

� ขอสําเนาเอกสารประวตัิการรักษาผู้ ป่วยนอก/ ผู้ ป่วยใน  
� ขอรายงานผลการตรวจเลือด/ การวิเคราะห์ผลเอ็กซเรย์/ ผลการตรวจวินิจฉยัโรค  
� ขอข้อมลูผลการตรวจสขุภาพ 
� ขอรับ Film & Paper ทาง X-Ray (Imaging Data) ทั Yงหมด  
� ขอใบรับรองแพทย์ที8เข้ารับการรักษาเมื8อวนัที8.................................................................................................................... 

เหตุผลในการขอ เพื,อนําไปใช้ในการ  
� เบกิคา่สินไหมทดแทนจากบริษัท …………………………… � เพื8อประโยชน์ในการรักษาตอ่ที8โรงพยาบาล………….…………………… 
� เบกิเงินทดแทนจากสํานกังานประกนัสงัคม � สมคัรทําประกนัของบริษัท …………………………………...…………… 
� เบกิเงินทดแทนจากหน่วยงานราชการ, รัฐวสิาหกิจ � เพื8อเป็นข้อมลูส่งให้กบัทางบริษัทที8ทํางานอยู่ 
� เพื8อประกอบการเข้าทํางาน  � อื8นๆ(ระบ)ุ ………………………………………………….……………… 

การรับเอกสาร  � มารับเอง     
 � ให้จดัส่งทางไปรษณีย์ ตามที8อยู่ …………………………………………………………….….………….……………………….. 
 � จดัส่งทางโทรสาร/โทรสารหมายเลข ……………………………………………………….….…………………………………….. 
 � จดัส่งผลการตรวจสขุภาพในครั Yงนี Yทาง E-Mail/E-mail Address ……………………………………….………………………….. 

หมายเหต ุ: ทางโรงพยาบาลจะไม่ส่งผลการตรวจวเิคราะห์ HIV และผลวเิคราะห์สิ8งเสพตดิทกุชนิดให้ทางโทรสารและ E-Mail ซึ8งในการดําเนินการขอข้อมลู
ทางด้านสขุภาพนี Y 

� ข้าพเจ้าดําเนินการด้วยตนเอง 
� ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจ ให้นาย/ นาง/ น.ส. ………………………………………………………..…………...เกี8ยวข้องในฐานะ…….…………        

ของข้าพเจ้า    บตัรประจําตวัประชาชน/ ใบขบัขี8/ บตัรอื8น……………………………………………………..เลขที8…………….…….…………
บ้านเลขที8 ……………. ถนน……………………………….. ตําบล …………………………อําเภอ…………..…..จงัหวดั............................. 
โทรศพัท์ ………………………………เป็นผู้ ดําเนินการแทน 

                 
โดยข้าพเจ้ายินดีเป็นผู้ รับผิดชอบต่อผลอนัอาจจะเกิดขึ Yน เนื8องจากการเปิดเผยข้อมลูทางด้านสขุภาพดงักล่าว ทั Yงหมดโดยสิ Yนเชิง  ข้าพเจ้าเข้าใจ

และทราบดีว่า ข้อมลูทางการแพทย์ถือเป็นข้อมลูความลบัผู้ ป่วย ที8บุคคลากรทกุคนในโรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต มีหน้าที8 ที8จะรักษาข้อมลูความลบัและไม่
สามารถเปิดเผยข้อมลูใดๆ แก่ผู้ อื8น โดยมิได้รับอนญุาตจากผู้ ป่วยหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ข้าพเจ้ายินดีเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ผลอนัจะเกิดขึ Yน  เนื8องจากการ
เปิดเผยข้อมลูทางการแพทย์ดงักล่าวทั Yงหมดด้วยตนเอง 

อนึ8ง กรณีที8ข้าพเจ้าให้บคุคลอื8นเป็นผู้ ดําเนินการขอข้อมลูทางด้านสุขภาพแทนข้าพเจ้านั Yน ให้ถือว่าหนงัสือฉบบันี Yเป็นหนงัสือมอบอํานาจของ
ข้าพเจ้า เพื8อให้ผู้ ที8ข้าพเจ้าได้ระบุชื8อไว้ข้างต้นเป็นผู้ มีอํานาจดําเนินการแทนข้าพเจ้าได้ 
 
ลงชื8อ …………………………………… ผู้ ป่วย/ ผู้ รับการตรวจสขุภาพ/ผู้มีอํานาจของผู้ ป่วย      ลงชื8อ...............................................................ผู้ รับมอบอํานาจ 

   ( ……………………………………… ) ลงวนัที8.......................เวลา..............                       ( …………………...……..………. )ลงวนัที8......................เวลา........ 

บันทกึการรับเอกสาร 
ข้าพเจ้าได้รับมอบเอกสารตามที8ร้องขอถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ  จงึลงลายมือชื8อไว้เป็นหลกัฐาน                                     

                                  ลงชื8อ……………………………………………….ผู้ ป่วย/ ผู้ มีอํานาจ/ ผู้ รับมอบอํานาจ/ ผู้ รับการตรจสขุภาพ 
             ( ……………………………………………… ) 

                                                                      วนั/ เดือน/ ปี ……….………………เวลา........... 
หมายเหตุ  :   ผู้ มีอํานาจของผู้ ป่วย หมายถงึ ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ เยาว์  (อายไุม่เกิน 20 ปี หรือ ไม่ได้บรรลนิุตภิาวะโดยจดทะเบียนสมรส)/ 
                     ผู้อนบุาลของผู้ ไร้ความสามารถตามคําสั8งศาล/ ผู้ พิทกัษ์ของบคุคลผู้ เสมือนไร้ความสามารถตามคําสั8งศาล  
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Name……………………………..…..............…………. 

HN………………….AN……….………..DOB…………. 

Age………….Gender………………Visit………………
หนังสือแสดงความยนิยอมให้ 
เปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ 

 
ส่วนที, 1 สําหรับทุกแผนก    เอกสารประกอบการร้องขอ 
 

ผู้ร้องขอ เอกสารที,ต้องใช้ 

 ผู้ ป่วย   � หนงัสือแสดงความยินยอม � สําเนาบตัรประชาชน 
 ผู้ มีอํานาจ � หนงัสือแสดงความยินยอม                        

� สําเนาบตัรประชาชนของผู้ ป่วย 
� สําเนาบตัรประชาชนของผู้ มีอํานาจ 

� คําสั8งศาล 
� สําเนาใบมรณบตัร (กรณีผู้ ป่วยเสียชีวติ) 

 � สําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีผู้ ป่วยเป็นบุตรที8ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ หรือ บดิามารดาที8มีชื8ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

 ผู้ รับมอบอํานาจ เช่น สามี/ภรรยา 
ตวัแทน  

� หนงัสือแสดงความยินยอม  
� สําเนาบตัรประชาชนของผู้ ป่วย 
� สําเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอํานาจ 
� คา่ธรรมเนียม cdd บาท (กรณีบริษัทประกนัหรือตวัแทนประกนั) 
� เงินสด 
� เช็คธนาคาร ________________________เลขที8เช็ค _______________________________________ 

ส่วนที, 2 ขออนุมัตกิารขอข้อมูลทางการแพทย์ 

เรียน  ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล/ ……………………………………………………………………. 

    ผู้ ป่วย/ ผู้ รับการตรวจสขุภาพ 

  ผู้ มีอํานาจ/ ผู้ รับมอบอํานาจของผู้ ป่วย นาย/ นาง/ นางสาว ………………………………………….……………………....……… 
  
 มีความประสงค์ขอข้อมลูทางด้านสุขภาพ เพื8อวตัถปุระสงค์ตามเบื Yองต้น โดยขอตั Yงแต ่                

           
 วนัที8 …….. เดือน ……………………………..พ.ศ. …………… ถงึวนัที8 …………… เดือน …………………. พ.ศ. ………….. 
   
  จงึเรียนมาเพื8อโปรดพิจารณา 

 
ลงชื8อ ……………………………………………………………… 
 
เจ้าหน้าที8หน่วยบริการเอกสารทางการแพทย์/ เจ้าหน้าที8โรงพยาบาล 
               
วนัที8.................. เดือน ……………………….. พ.ศ…………….. 

 
 

�     อนมุตั ิ
�     อนมุตัแิละให้ดําเนินการเพิ8มเตมิ…………………………………………………………………………………….. 
           ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
                                                                                                               ............................................................................................ 

                                                                                                                 (............................................................................................) 
                     ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล/.............................................................................. 

                                                  วนั/ เดือน/ ปี ……………........เวลา.................... 
 


