
บริษัท บางกอกสหประกันชวีิต จำกากัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชัน้ 8 ถนนสรุวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท์: 0-2634-7323 โทรสาร: 0-2634-7331

ใบรับรองแพทย์ผู้ตรวจรักษา

ตอนท่ี 1: เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล อบัุติเหตุ เจ็บป่วย ผู้ป่วยนอก ผูป่้วยใน

ช่ือ-นามสกุลผู้ป่วย เกดิวันท่ี / / เพศ ชาย หญงิ

โรงพยาบาล บัตรประจำาตัวผู้ป่วยเลขท่ี HN AN

บัตรประจำาตัวเลขท่ี ประชาชน ผูข้ับขี่ ข้าราชการ อืน่ ๆ

บริษัทประกันภัยภัยอื่น ๆ ท่ีใช้อยู่ (ถา้มี) กรรมธรรม์เลขท่ี

การเข้ารับการรักษาคร้ังนี้ ไมเ่คยรักษาท่ีใดมาก่อน เคยรักษาท่ี

เมื่อวันท่ี / / เวลา น. โดยชำาระเงินเอง โดยใช้สิทธิไปแล้วจำานวน คร้ัง

เป็นจำานวนเงินรวมท้ังสิ้น บาท ( )

น้ำาหนัก กก. BP mm. Hg R คร้ัง/นาที GCS(EMV)

สว่นสูง ซม. PR คร้ัง/นาที T ° C Pupils mm.

อืน่ ๆ วนัท่ีเข้ารับการรักษา / / เวลา น.

แผนก วันท่ีออกจากโรงพยาบาล / / เวลา น.

ตอนท่ี 2: แพทย์ผู้ตรวจรักษา

ช่ือ-นามสกุลแพทย์ผู้ตรวจรักษา Medical Specialty

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์เลขท่ี โทรศัพท์ ต่อ

Date you first saw the patient for this illness/injury / / Time

Chief complaints

Present illness or cause of injury

Signs & symptoms Duration of symptoms

Details of illness/injury

Previous treatment for this illness/injury No Yes If yes, where?

The illness/injury was directly related to an accident No Yes If yes, date / / Time

The illness/injury was influenced by any of the followings: (if yes, specify)

Unfavorable past medical history No Yes Family medical history led to this treatment No Yes

Physical defects/congenital anomaly No Yes Did you smell alcohol from this patient? No Yes

Level of consciousness Normal Confused Drowsy Semi-coma Coma

Alcohol or drug abuse or addiction No Yes Did the patient take any medication or drugs? No Yes

Is this patient pregnant? No Yes If yes, please specify

If yes, GA weeks Was this treatment related to infertility? No Yes

Past History

Date Diagnosis Treatments Duration Hospital/Clinic

/ /

/ /

Indication for admission

Diagnosis

Underlying conditions

Investigation/Pathological/X-ray studies

HIV test Not Done Done Result (in case the patient has allowed for disclosure)

Treatments

Result/Complications Possibility of recurrence No Yes

Complete recovery Chronicity Remission & relapse Other

Estimated time for recovery day(s) : Estimated length of stay day(s)

Other comments/appointment

Attending Physician’s Signature Date / /

สำาหรับเจ้าหน้าท่ี

วนัท่ีรับเอกสาร / /

ช่ือผู้รับ


