(เอกสารหมายเลข 1)

แบบฟอร์มการขอประวัติการรักษาพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่.......................................
เรื่อง ขอประวัตกิ ารรักษาพยาบาล
เรียน ผู้อานวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้วย ข้าพเจ้า............................................................อายุ..............ปี เลขบัตรประชาชน................................................
ที่อยู.่ ...................................................................................................................... โทรศัพท์....................................................
เป็น ( ) ผู้ป่วย ( ) ญาติ มีความประสงค์จะขอ
( ) รายงานประวัตกิ ารรักษา / ผลตรวจ หรือประวัตกิ ารรักษาทั่วไป /
ใบรับรองแพทย์
( ) รายงานประวัตกิ ารรักษา / ผลตรวจ เพื่อใช้ประกอบการเคลม
ประกัน
( ) รายงานประวัตกิ ารรักษา / ผลตรวจ ของผู้ป่วยที่อยูต่ า่ งจังหวัด

 ภาษาไทย
จานวน.............ฉบับ
 ภาษาอังกฤษ จานวน.............ฉบับ
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ

จานวน.............ฉบับ
จานวน.............ฉบับ
จานวน.............ฉบับ
จานวน.............ฉบับ

( ) ผลการตรวจทางรังสีเพื่อใส่ในแผ่นซีดี
( ) ค่าดาเนินการจัดส่งประวัตกิ ารรักษา
ของผู้ ป่ ว ยชื่อ -สกุ ล .........................................................................................................อายุ . ........... ............
เลขที่โรงพยาบาล..........................................................มาตรวจที่............................... .................................................
ตั้ง แต่วั น ที่. ..................................ถึ ง วัน ที่ ................................เพื่อ ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
ทั้ ง นี้ ข้ า พเจ้ า ขอรั บ ผิ ด ชอบต่อ เอกสารที่ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ จากศู น ย์ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการแพทย์ แ ห่ ง นี้ หากน าไปใช้
ประกอบการอื่นนอกจากที่ระบุไว้จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาต่อ
ศูนย์ความเป็นเลิศฯต่อไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาและดาเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
ข้าพเจ้าได้รับเอกสารตามที่ขอเรียบร้อยแล้ว

……………………………………………….ผู้รับเอกสาร
วันที.่ ........................................
*แนบหลักฐานการรับเอกสารกรณีส่งทางไปรษณีย์ และ อีเมล์

ลงชื่อ..................................................................
(.......................................................................)

CENTER FOR MEDICAL EXCELENCE โทร.053-934700

1. สาหรับผู้ป่วย / ผู้ยื่นขอ
ชื่อ-สกุล...................................................................................................HN………………..……………………….
เอกสารประกอบการขอประวัติการรักษาพยาบาล
ขอประวัติและลงทะเบียนจาก
 แบบฟอร์มการขอเอกสาร/ประวัติการรักษาพยาบาล 1 ฉบับ
 สานักงานธุรการ GMC
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูป้ ่วย พร้อมรับรองสาเนา 1 ฉบับ
 สานักงานธุรการ TTTCM
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูย้ ื่นคาขอแทนผู้ป่วย พร้อมรับรองสาเนา 1 ฉบับ
 สานักงานบริหารชั้น 7 CMEx
 หนังสือแจ้งความจานงขอประวัตขิ องโรงพยาบาลอื่น 1 ฉบับ
ผู้ตรวจเอกสาร................................
 หลักฐานการชาระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน
การตรวจสอบของพนักงานเวชระเบียน
 หนังสือมอบอานาจจากผู้ป่วย
รับการรักษาที่  ผู้ป่วยนอก
 แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวติ
 ผู้ป่วยใน
 อื่นๆ................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ลงชื่อ..............................................
2. สาหรับเจ้าหน้าที่
เรียน เจ้าหน้าที่การเงิน
โปรดเรียกเก็บค่าบริการในการออกเอกสาร ตามประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่องแนวทางการขอข้อมูลประวัติการรักษาฯ ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2561

( ) รายงานประวัตกิ ารรักษา / ผลตรวจ หรือประวัติการรักษาทั่วไป /
ใบรับรองแพทย์
( ) รายงานประวัตกิ ารรักษา/ ผลตรวจ เพื่อใช้ประกอบการเคลมประกัน
( ) รายงานประวัตกิ ารรักษา/ ผลตรวจ ของผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัด

 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ

ฉบับละ 200 บาท
ฉบับละ 400 บาท
ฉบับละ 300 บาท
ฉบับละ 600 บาท
ฉบับละ 300 บาท
ฉบับละ 600 บาท

( ) ผลการตรวจทางรังสีเพื่อใส่ในแผ่นซีดี แผ่นละ 100 บาท
( ) ค่าดาเนินการจัดส่งประวัตกิ ารรักษา ครัง้ ละ 100 บาท
3. การเงินได้รับค่าบริการแล้วตามใบเสร็จเลขที่.......................................
ลงชื่อ....................................................................เจ้าหน้าที่การเงินวันที่
.............................................................................

4. เรียน ผอ. เพื่อโปรดพิจารณา
 อนุมัติ

 ไม่อนุมตั ิ

………………………………………………………….
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต)
ผู้อานวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. เรียน หัวหน้าศูนย์ฯ/หน่วยตรวจ
ขอความกรุณาให้ข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยรายนี้ และส่งมายัง  สานักงานบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ ชั้น 7
 สานักงานธุรการศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ
 สานักงานธุรการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภายใน 1 สัปดาห์ ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
ลงชื่อ...................................................... วันที่...........................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------6. เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ศูนย์..................................................................................../หน่วยตรวจ.....................................................................................................
ได้ส่งประวัติการรักษาฯ ของผู้ป่วยชื่อ-สกุล.....................................................................................HN...............................................มาพร้อมนี้แล้ว
ลงชื่อ...................................................... วันที่...........................

