Name: …………………………………………… Room: …………………
HN: …………………………. Physician: ……………….…….……..…….
Visit Date: …………………. Department: ………………………………..

หนังสือความยินยอมในการรับการตรวจและรักษาทั่วไป
และความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้รับบริ การ

Birth Date: …………………. Age: ……………. Gender: ……………......
Allergies: ………………………...………………………………….……..…
Side effect: ……………………………………..……………………...…….
ID: …………………………EN: ………………… Blood group …….…....
Address: ………………………………………..……………………......…..

ข้ าพเจ้ า นาย / นาง / นางสาว_________________________________________________ อายุ______________________ ปี
เลขประจาตัวบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง_________________________________________________________
ข้ าพเจ้ ารับทราบหน้ าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ซึง่ ประกอบกิจการโดยบริ ษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) (เรี ยกรวมกันว่า
“สถานพยาบาล”) ในการรักษาความลับข้ อมูลด้ านสุขภาพของท่านและเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าที่จาเป็ นดังนี ้
หน้ าที่ของสถานพยาบาลในการรักษาความลับข้ อมูลด้ านสุขภาพ
และการเปิ ดเผยข้ อมูลเท่ าที่จาเป็ นเพื่อการตรวจรักษา
สถานพยาบาลมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรั กษาความลับของข้ อมูลด้ านสุขภาพซึ่งเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เว้ นแต่การเปิ ดเผยนันเป็
้ นไปตามความประสงค์ ของท่าน
โดยตรง หรื อมีกฎหมายบัญญัติโดยเฉพาะให้ สถานพยาบาลต้ องเปิ ดเผย ดังนัน้ เพื่อให้ สถานพยาบาลสามารถให้ บริ การทางการแพทย์ให้
เป็ นไปตามความประสงค์ของท่านโดยตรง สถานพยาบาลมีความจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ คณะแพทย์ พยาบาล และ/
หรื อ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของสถานพยาบาลทาการประมวลผลข้ อมู ลการตรวจรักษา วินิจฉัย รักษา และกระทาการใดๆ ตามหลัก
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการตรวจและรักษาโรค โดยสถานพยาบาลจะรักษาความลับของข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และท่านได้ รับทราบเกี่ยวกับการประมาณการค่าใช้ จ่ายในการรักษาตัวในโรงพยาบาล และเข้ าใจ เป็ นอย่างดี
 รับทราบ

ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สถานพยาบาลให้ บริ การตรวจและรักษาทัว่ ไปกับข้ าพเจ้ า และให้ สถานพยาบาลใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของข้ าพเจ้ าตาม
วัตถุประสงค์ตา่ งๆ ดังนี ้
1. ความยินยอมในการรับการตรวจและรักษาทั่วไป
ข้ าพเจ้ าสมัครใจให้ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้ าหน้ าที่ และ/หรื อ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของสถานพยาบาลทาการตรวจ
วินิจฉัย รักษาและกระทาการใดๆ ตามหลักวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการตรวจและรักษาโรคของข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ าได้ รับแจ้ ง
ข้ อมูลด้ านสุขภาพที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจและรักษา และคาประกาศสิทธิผ้ ปู ่ วยอย่างเพียงพอและเข้ าใจเป็ นอย่างดี รวมถึงได้ รับสาเนาคา
ประกาศสิทธิและข้ อพึงปฏิบตั ิของผู้ป่วยแล้ ว
 ยินยอม

 ไม่ยินยอม

2. ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ต่างๆ ดังนี ้
2.1 เพื่อใช้ สทิ ธิเรียกค่ าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือใช้ สทิ ธิเบิกค่ ารักษาพยาบาลจากบุคคลที่สามซึ่งเป็ นบุคคลหรือ
นิติบุคคลทัง้ ในประเทศไทยและต่ างประเทศ
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สถานพยาบาลเปิ ดเผย และ/หรื อส่งสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลของข้ าพเจ้ าที่มีอยูก่ บั สถานพยาบาลให้ บริ ษัทประกันภัย หรื อผู้
ให้ บริ การบริ หารจัดการสินไหมทดแทนของบริ ษัทประกันภัยนัน้ เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที่ข้าพเจ้ าหรื อสถานพยาบาลได้ ทาหรื อจะทาไว้ กบั
บริ ษัทประกันภัย รวมถึงบุคคลที่สามตามที่ข้าพเจ้ าหรื อสถานพยาบาลมีสญ
ั ญาต่อกัน หรื อบุคคล นิติบุคคลหรื อหน่วยงานไม่ว่าภา ครั ฐ
เอกชน หรื อรัฐวิสาหกิจทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศที่เป็ นผู้สง่ ข้ าพเจ้ ามาตรวจรักษากับสถานพยาบาลหรื อเป็ นผู้ชาระค่าบริ การตรวจ
รักษาของข้ าพเจ้ า
 ยินยอม

 ไม่ยินยอม
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Name: …………………………………………… Room: …………………
HN: …………………………. Physician: ……………….…….……..…….
Visit Date: …………………. Department: ………………………………..

หนังสือความยินยอมในการรับการตรวจและรักษาทั่วไป
และความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้รับบริ การ

Birth Date: …………………. Age: ……………. Gender: ……………......
Allergies: ………………………...………………………………….……..…
Side effect: ……………………………………..……………………...…….
ID: …………………………EN: ………………… Blood group …….…....
Address: ………………………………………..……………………......…..

2.2 เพื่อให้ ข้าพเจ้ าและบุคลากรทางการแพทย์ ของสถานพยาบาลในเครื อข่ าย 1 ที่ข้าพเจ้ าเข้ ารั บการรั กษาสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
การรั กษาพยาบาลของข้ าพเจ้ าจากสถานพยาบาลในเครื อข่ าย ที่ข้าพเจ้ าเข้ ารั บการรั กษา เพื่อประโยชน์ ในการให้ บ ริ ก าร
รักษาพยาบาลแก่ ข้าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สถานพยาบาลบริ หารจัดการข้ อมูลการรักษาพยาบาลของข้ าพเจ้ าเพื่อให้ ข้าพเจ้ าสามารถเข้ าถึงข้ อมูลการรักษาพยาบาล
ของข้ าพเจ้ าจากสถานพยาบาลในเครื อข่ายที่ข้าพเจ้ าเข้ ารับการรักษา และให้ บคุ ลากรทางการแพทย์ของสถานพยาบาลในเครื อข่ายที่ข้าพเจ้ า
เข้ ารับการรักษาสามารถเข้ าถึงข้ อมูลการรักษาพยาบาลของข้ าพเจ้ าเพื่อประโยชน์ในการให้ บริ การรักษาพยาบาลแก่ข้าพเจ้ า
 ยินยอม

 ไม่ยินยอม

2.3 เพื่อวัตถุประสงค์ ทางการตลาดของสถานพยาบาล
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สถานพยาบาลทาการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อวิเคราะห์สภาวะสุขภาพของข้ าพเจ้ า และติดต่อ
เพื่อสือ่ สาร ส่งข้ อมูลข่าวสารด้ านการแพทย์ และนาเสนอโปรโมชัน่ สินค้ าและบริ การ
 ยินยอม

 ไม่ยินยอม

จึงขอลงลายมือไว้ เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบคายืนยัน
ลายเซ็นผู้ป่วย________________________ชือ่ ผู้ป่วย ______________________________________________ วันที่ ____________ เวลา ______ น.
(ตัวบรรจง)
(กรณีพิมพ์ลายนิ ้วมือ ให้ ระบุนิ ้ว…...… ซ้ าย  ขวา)  ผู้ป่วยมาคนเดียว
นธ์
ลายเซ็นพยาน_________________ชื่อพยาน______________________________ ความสัมพั________________วั
นที_่ ___________ เวลา ______ น.
(ฝ่ ายผู้ป่วย) (กรณีพิมพ์ลายนิ ้วมือ ให้ ระบุนิ ้ว…...… ซ้ าย  ขวา) (ตัวบรรจง) กับผู้ป่วย

ลายเซ็นพยาน ________________ชื่อพยาน ______________________________ ตาแหน่ง________________ วันที่ ____________ เวลา ______ น.

(ฝ่ ายโรงพยาบาล)

(ตัวบรรจง)

ลายเซ็นผู้ให้ ข้อมูลผู้ป่วย__________________ชื่อแพทย์/ผู้ได้ รับมอบหมาย_____________________________ วันที่ ____________ เวลา ______ น.
(ตัวบรรจง)

โปรดระบุเหตุผลที่ทาให้ ผ้ ปู ่ วยไม่ สามารถเซ็นยินยอมเพื่อรับการรักษาด้ วยตนเองได้
 ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ผู้ป่วยอายุไม่ครบ 20 ปี บริ บรู ณ์
 ผู้บกพร่องทางกายหรื อจิต ________________________________________________________________________________
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ________________________________________________________________________________________
ข้ อความดังกล่าวข้ างต้ นได้ ถกู อธิบายให้ ผ้ ทู ี่มีอานาจตามกฎหมายในการตัดสินใจแทนผู้ป่วย (นามดังกล่าวข้ างล่าง) ได้ รับทราบ
และแสดงความยินยอมเพื่อรับการรักษาดังกล่าวแล้ ว
ลายเซ็นผู้แทนผู้ป่วย ______________________ชื่อผู้แทนผู้ป่วย____________________________วันที่_______________เวลา_______น.
สถานพยาบาลในเครื อข่าย หมายถึง สถานพยาบาลในกลุม่ หรื อในเครื อข่ายของบริ ษัทกรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) ทังที
้ ่ประกอบกิจการในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ
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