
     ใบรายงานความเหน็แพทย ์
  Attending Physician’s Statement

กรุณากรอกขอ้ความต่างๆ ใหส้มบรูณ ์โดยแพทยป์รญิญาและมีใบอนญุาตประกอบโรคศิลป์ หากมีค่าธรรมเนียมผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูร้บัผิดชอบ
Must be completed by doctor at Insured's expense

ก. ช ื'อและนามสกุลผู้เอาประกันกัน ……………………...……..…….………………………………..………อาย ุ…….…. ปี ส่วนสงู ……...…ซ.ม. นํ6าหนัก ………… ก.ก.
   Insured’s Name                                                  Age             Year     Height               Cm.           Weight             Kg.
   1. For Accident วันท ี'เกิดอุบ ัตเิหต…ุ…………………………เวลา………………น.

Date of accident Time

   2. For Illness อาการของโรคเป็นมานานเทา่ใด……………………………………………………………………………………………….…….
How long had the patient experienced these symptoms

ข. กรุณาระบุสาเหตุและความรุนแรงของการทุพพลภาพ
   State briefly the cause of disablility suffered and describe its nature severity.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ค. กรุณาระบุผลการตรวจทางระบบประสาท การตรวจทางหอ้งปฏิบัตกิาร การตรวจเอ ็กซเรย ์หร ือการตรวจพเิศษอื'นๆ
   State briefly the result of Neurological examination, Laboratory tests, X-rays, etc.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ง. กรุณาระบุการร ักษาท ี'ผู้เอาประกันภยัไดร้ ับตั6งแตเ่ร ิ'มท ุพพลภาพ
   State briefly the character of treatment since the disability occurred.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

จ. การวินิจฉ ัย ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
   Diagnosis

ฉ. ภาวะแทรกซ ้อนท ี'พบ …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
    Any Complications

ช. ทา่นเร ิ'มทาํการร ักษาผู้ป่วยตั6งแต  ่…………………………………..…..……… จนถึง ……………..………………………… ท ี' ……………….……………………………………………………
    Treatment render by you since                 Unil                 At

   ชนิดของการร ักษา ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………………...…………………
   Character of treatment

ซ. การตรวจร ่างกาย
    Physical Examination

1. กาํลังของกล้ามเนื6อ Arm Right Grade : 0   I    II    III    IV    V Leg Right Grade : 0   I    II    III    IV    V
    Muscle Power Left Grade : 0   I    II    III    IV    V Left Grade : 0   I    II    III    IV    V

2. ระดบัความรูสึกตวั         รูส้กึตวั         สบัสน         สลมึสลอื         ไม่รูส้กึตวั
    Level of Consciousness         Alert         Confuse         Drowsy         Unconscious

3. ความสามารถในการฟัง         ฟังเขา้ใจเหมือนปกติ         มีความยากลาํบากในการฟังเขา้ใจ         ฟังไม่เขา้ใจเลย
    Listening         Understanding         Difficult in understanding         Can't understanding

4. ความสามารถในการพดู         พดูเหมือนปกติ         มีความยากลาํบากในการพดู         พดูไม่ไดเ้ลย
    Speaking         Normal         Motor dysphasia         Motor aphasia

5. ความสามารถในการทาํกิจวัตรประจาํวัน         ทาํไดเ้อง         ทาํไดเ้องเมื]อมีคนช่วย         ทาํเองไม่ไดเ้ลย
    Activity Daily Life         Totally independent         Dependent with assistance         Totally dependent

6. ความสามารถในการเดนิ/เคลื'อนตวั         เดินไดเ้อง                    เดิน/เคลื]อนตวัไดเ้มื]อมีอปุกรณช์่วย คือ………………………….……..        เดิน/เคลื]อนตวัเองไม่ไดเ้ลย
    Mobility         Totally independent                    Dependent with gait aid……………….....……………………….….        Totally dependent

7. ความสามารถในการทาํงาน         ทาํงานได้         ทาํงานไดใ้นสิ]งแวดลอ้มที]เอื _ออาํนวย         ไม่สามารถทาํงานได้
    Working         Able         Able in adaptive circumstance         Unable

8. ชนิดของการทุพพลภาพ         ทพุพลภาพทั_งหมดชั]วคราว         ทพุพลภาพบางสว่นถาวร         ทพุพลภาพทั_งหมดถาวร
    Type of Disabled         Temporary Total Disabled         Permanent Partial Disabled         Permanent Total Disabled

9. การพยากรณโ์รค         ดีขั_น         คงที]         แย่ลง
    Prognosis         Improving         Staionary         Poor

10. ความเหน็เพ ิ'มเตมิ
     Additional Comment

ช ื'อแพทยผ์ู้ตรวจร ่างกาย : ………………………………………………………………….………………………ลายมือช ื'อ  ………………………………………………………………....
Name of Physician Signature

หมายเลขใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ : ………………………………………คุณวุฒ ิ: ………………………………….…… วุฒบิ ัตร/อนุมัตบิ ัตรสาขา : ……………………………………….………
Thailand's Medical Registration No. Qualification

ช ื'อของสถานพยาบาล : …………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท ์: ……………………………………...………วันท ี'ตรวจ : …………………………………………….….
Name of Hospital Telephone No. Date of Examination



 
 

 เขียนที�..............................................................  
วนัที�.....................……......................................  

 
เร ื�อง หนังสือยนิยอมและมอบอาํนาจให ้เปิดเผยประวัตกิารร ักษา 
เร ียน  แพทยผ์ู้อาํนวยการ หรอื แพทยผ์ู้เก ี�ยวข ้อง  

 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว..………………………........................…….........อาย.ุ....………....ปี ผูส้มคัรทาํประกนั / 

ผูเ้อาประกนั ตกลงยินยอมมอบอาํนาจให ้บริษัท ซมัซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) หรือ ผูก้ระทาํการแทน เลขที� 
2922 / 222 - 227 ชั3น 15 2922/262 ชั3น 21 อาคารชาญอสิสระทาวเวอร ์ 2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 เป็นผูม้ีอาํนาจขอคดัหรือถ่ายเอกสาร หรือขอคาํรบัรองประวตัิการรกัษาพยาบาลผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน ประวตัิการ
รกัษาโรคทกุประเภท รวมทั3งผลการตรวจและวินิจฉยัโรค การวิเคราะห ์ผลเอกซเรย ์การตรวจเลือด นํ3าลาย หรือการตรวจร่างกาย
เพื�อคน้หาสาเหตุแห่งโรคต่างๆ ของขา้พเจา้ตามทางการแพทยร์วมทั3งรายละเอียดค่ารกัษาพยาบาลทั3งหมดจากแพทย ์ คลีนิก 
โรงพยาบาลของรฐั โรงพยาบาลเอกชน หรือสถานีอนามยัทกุแห่งที�ขา้พเจา้เคยเขา้รบัการตรวจและเคยเขา้ทาํการรกัษา 

ในการดาํเนินการดงักล่าว ขา้พเจา้มีเจตนาตอ้งการ และยินยอมใหแ้พทย ์ ผูท้าํการรกัษา หรือสถานพยาบาลทกุแห่ง 
ดงักล่าว เปิดเผยประวตัิการรกัษาพยาบาลของขา้พเจา้ ตามความเป็นจริงทั3งหมดโดยสิ3นเชิง ทั3งนี 3เพื�อประโยชนใ์นการสมคัรทาํ
ประกนัชีวิต และหรือการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของขา้พเจา้เองจากทาง บริษัท ซมัซุง ประกนัชีวิต 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

กรณีเกิดความเสียหายใดๆ ต่อขา้พเจา้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ขา้พเจา้ขอสละสิทธิFในการว่ากล่าวหรือฟ้องรอ้ง หรือ 
เรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ จากแพทย ์หรือสถานพยาบาลดงักล่าว ซึ�งเป็นผูเ้ปิดเผยหรือดาํเนินการใดๆ ตามหนงัสือยินยอมและมอบ 
อาํนาจฉบบันี3โดยสิ 3นเชิง  

การกระทาํการใดๆ ของผูร้บัมอบอาํนาจที�ไดก้ระทาํไปภายในขอบเขตแห่งหนงัสือยินยอมและมอบอาํนาจฉบบันี3ใหมี้ผล
ผกูพนัผูร้บัมอบอาํนาจตามกฎหมายและใหถื้อเสมือนหนึ�งเป็นการกระทาํของผูม้อบอาํนาจเองทกุประการ  

ขา้พเจา้ไดท้ราบ และเขา้ใจขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นอย่างดีโดยตลอดแลว้ และเห็นว่าถูกตอ้งตรงตามเจตนาและ 
ความประสงคใ์นการมอบอาํนาจของขา้พเจา้ทกุประการ จึงลงลายมือชื�อไวเ้ป็นสาําคญัต่อหนา้พยาน  

 
ลงชื�อ.............................................…...............ผูม้อบอาํนาจ / ผูใ้หค้วามยินยอม / ผูส้มคัร  

                      (............................................................)  
ลงชื�อ................................................................ผูร้บัมอบอาํานาจ  

                      (.............................................................)  
ลงชื�อ................................................................พยาน  

                      (.............................................................)  
ลงชื�อ................................................................พยาน / ตวัแทนประกนัชีวิต  

                      ( ............................................................)  
 

(กรณีท ี�ผู้ขอเอาประกันภยั/ผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุน ิติภาวะให้ผู้ปกครองลงช ื�อเป็นพยานไว้ดว้ย) 




