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คำ นำ 
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันชั้นนำาที่ทำางานวิจัยเกี่ยวข้อง

กับสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเผยแพร่หลากหลายท้ังในประเทศและต่าง

ประเทศ	มีโครงการวิจัยที่ทำาภายใต้สถาบันวิจัยฯ	มากมาย	อีกทั้งในแต่ละโครงการวิจัยมีอาสาสมัครที่เข้า

ร่วมโครงการจำานวนมาก	 แต่บ่อยครั้งขณะที่อาสาสมัครยังอยู่ร่วมในโครงการวิจัยมีปัญหาสุขภาพ	 และ

การเจ็บป่วย	 จนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาของอาสาสมัคร	 ซึ่งประวัติการ

รักษาทางการแพทย์ดังกล่าวมีความสำาคัญต่อความสมบูรณ์ของข้อมูลการวิจัย	 เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

มีความจำาเป็นต้องดำาเนินการติดตามขอเอกสารสำาเนาประวัติการรักษาทางการแพทย์จากโรงพยาบาล

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการรายงานในการวิจัย	 จากการขอประวัติการรักษาทางการแพทย์ที่ผ่าน

มาพบปัญหาต่างๆ	 หลากหลายในแต่ละโรงพยาบาลที่เจ้าหน้าที่โครงการวิจัยได้ไปดำาเนินการติดต่อ	

เช่น	ข้อมูลประวัติการรักษาทางการแพทย์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	 ได้รับเอกสารล่าช้า	มีความยุ่งยากในการ

ติดตามเอกสาร	 เป็นต้น	 อีกทั้งแต่ละโรงพยาบาลที่เจ้าหน้าที่โครงการวิจัยได้ไปติดต่อมีกระบวนการและ

เอกสารที่ใช้ในประกอบการขอประวัติการรักษาทางการแพทย์ของอาสาสมัครที่แตกต่างกัน	จึงทำาให้เกิด

ความสูญเสียทั้งเวลา	บุคลากร	และค่าใช้จ่ายต่างๆ	ในการดำาเนินงาน	ดังนั้นเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยจึงได้

เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการได้มาซึ่งความสมบูรณ์ของประวัติการรักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

เพื่อประกอบการรายงานข้อมูลความปลอดภัยในการเข้าร่วมโครงการวิจัยของอาสาสมัคร

	 จากปัญหาท่ีกล่าวมาในข้างต้นเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการนำา

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีโครงการวิจัยในศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอประวัติการรักษาทางการแพทย์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและ

องค์ความรู้ในการพัฒนางานดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	

ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป.

คณะผู้จัดทำ�
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กระบวนการขอประวัติทางการแพทย์
ของอาสาสมัครจากโรงพยาบาล
ประจำ จังหวัด

โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่

1 ทำาหนังสือภายในจากหัวหน้าโครงการวิจัยถึง	

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 5 การรับประวัติอาสาสมัครนั้น	คุณจำาเริญ	ศรีมูลใจ	

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)	ห้อง	1086	สำานักงานผู้อำานวย

การงานบริหารโรงพยาบาล	เบอร์โทร	35601	จะ

โทรศัพท์แจ้งให้กับทางโครงการวิจัย	ติดต่อให้มา

รับข้อมูลซึ่งเป็นแผ่น	CD	พร้อมจดหมายส่งออก	

3 มอบหมายให้ผู้ช่วยวิจัยนำาเอกสารดังกล่าวใน

ข้างต้นส่งที่	คุณจำานงค์	วรรณา	เจ้าหน้าที่บริหาร

งานทั่วไป	เบอร์โทรติดต่อ	35223	ณ	ห้อง	“ออก

หนังสือภายใน”	อาคารราชนครินทร์	ชั้น	1	

2 แนบจดหมายอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัย	คณะแพทยศาสตร์	(Fac.	Med	REC)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ด้วยทุกครั้ง

4 คุณจำานงค์	จะเซ็นรับเอกสาร	และดำาเนินการส่งต่อ

เอกสารดังกล่าวถึงแผนกธุรการห้องผู้อำานวยการ	

เพื่อเสนอต่อผู้อำานวยการต่อไป	ในกระบวนการนี้

ใช้เวลาประมาณ	1	-2	วัน	และจากนั้นแผนกธุรการ

จะส่งเรื่องต่อไปให้แผนกเวชระเบียนดำาเนินการค้น

ข้อมูลของอาสาสมัคร	เมื่อได้ค้นข้อมูลเรียบร้อย

แล้วจะส่งข้อมูลทั้งหมดกลับให้ทางแผนกธุรการ	ใช้

เวลาประมาณ	1-2	วัน
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โรงพยาบาล
นครพิงค์

1 ทำาหนังสือขอประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย	ออก

เลขที่ศธ.	จากผู้อำานวยการสถาบันฯ	ถึง	ผู้อำานวย

การโรงพยาบาลนครพิงค์	(ภาคผนวกที่	1)	โดยจะ

ต้องมีเอกสารแนบต่อไปนี้ด้วยทุกครั้ง	

แบบฟอร์มขอทราบประวัติการรักษา  
พยาบาลของผู้ป่วย (ภาคผนวกที่ 2)

สำ เนาบัตรประจำ ตัวประชาชนของผู้ป่วย

สำ เนาบัตรประจำ ตัวประชาชน
ของพยาบาลวิจัย

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผย
ประวัติการรักษาพยาบาล (ภาคผนวกที่ 3)

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำ นาจ (ภาคผนวกที่ 4)

จดหมายอนุมัติให้ดำ เนินการวิจัยจาก
Fac. Med REC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งเอกสารดังกล่าวฝ่ายนิติกรของโรงพยาบาลจะ

ตรวจสอบเอกสารก่อนดำาเนินการค้นประวัติการ

รักษา	หากเอกสารไม่ครบ	ฝ่ายนิติกรจะไม่ส่งเรื่อง

ต่อให้ฝ่ายเวชระเบียนดำาเนินการได้	เนื่องจากถือว่า

ผิดกฎหมาย	

ทั้งนี้วิธีการส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น	ให้ส่ง

จดหมายที่ออกเลข	ศธ	แล้ว	ไปพร้อมกับเอกสาร

แนบ	5	ฉบับ	โดยต้องนำาเอกสารแนบทั้ง	5	ฉบับ

ใส่ซองน้ำาตาลปิดซองและประทับตรา	“ลับ”	ส่ง

เอกสารสารทางไปรษณีย์แบบ	EMS		ระยะเวลา

ประมาณ	1-2	วัน

3 หลังจากฝ่ายเวชระเบียนดำาเนินการเสร็จ	จะจัดส่ง

ให้ทางไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น	ขั้น

ตอนนี้ใช้เวลา	2	–	3	วัน	เนื่องจากต้องทำาหนังสือ

ออกจากผู้อำานวยการโรงพยาบาล	ออกเลข	ศธ.	

และส่งให้ทางไปรษณีย์

2 เมื่อทางโรงพยาบาลนครพิงค์ได้รับจดหมายขอ

ประวัติการรักษาพร้อมกับซองเอกสารแนบที่มีการ

ประทับตราว่า	“ลับ”	เรียบร้อยแล้ว	จดหมายดัง

กล่าวจะถูกเสนอถึงผู้อำานวยการโรงพยาบาล	และ

ถูกส่งต่อถึงฝ่ายนิติกร	และฝ่ายเวชระเบียนตาม

ลำาดับ	จากนั้นเมื่อฝ่ายเวชระเบียนได้รับเอกสารจะ

ดำาเนินการพิมพ์เอกสารประวัติการรักษาทางการ

แพทย์จากคอมพิวเตอร์	ของผู้ป่วยตามที่สถาบันฯ	

ทำาเรื่องร้องขอซึ่งได้ระบุไว้ในจดหมาย	ขั้นตอนนี้ใช้

เวลาดำาเนินการประมาณ	2-3	วัน	ตามลำาดับงาน

4 เในกรณีเร่งด่วน	หรือเกินระยะเวลาที่ระบุข้างต้น	

สามารถโทรติดต่อฝ่ายเวชระเบียนโดยตรง	โดย

ติดต่อหัวหน้าฝ่ายเวชระเบียน	คุณเกศสรีย์	เบอร์	

08-8261-6431	เพื่อติดต่อขอรับเอกสารด้วย

ตนเอง

หมายเหตุ: เอกสารใช้ประกอบการขอประวัติผู้ป่วย
โรงพยาบาลนครพิงค์ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
โรงพยาบาล

http://mis.nkp-hospital.go.th/institute/admInstitute/nFile/
sID149_2017-07-19_132134.pdf
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โรงพยาบาล
ลำ พูน

1 ทำาหนังสือขอประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย	ออก

เลขที่ศธ.	จากผู้อำานวยการสถาบันฯ	ถึง	ผู้อำานวย

การโรงพยาบาล	พร้อมเอกสารแนบต่างๆ	ตามที่	

SOP	ระบุ

3 แผนกเวชระเบียนจะดำาเนินกระบวนการดังกล่าว

และส่งกลับมาที่สถาบันฯ	ในระยะเวลา	2-3	

สัปดาห์

2 เมื่อหนังสือผ่านห้องผู้อำานวยการเรียบร้อยแล้ว	

จะส่งลงมาให้แผนกเวชระเบียนดำาเนินการทำา

สำาเนาประวัติการรักษา
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กระบวนการขอประวัติทางการแพทย์
ของอาสาสมัครจาก
โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาล
ระยะเวลา
แพทย์

สรุปเอกสาร
บุคคล/สถานที่
ที่ต้องติดต่อค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

กรณีหน่วยงาน
เป็นผู้ดำ เนินการ

ขอประวัติ

กรณี อ.ส.
เป็นผู้ดำ เนินการ

ขอประวัติ

รพ.	ลี้

รพ.	บ้านธิ

รพ.	แม่ออน

รพ.	หางดง

รพ.	ดอยสะเก็ด	

รพ.	สันกำาแพง

รพ.	เชียงดาว

รพ.	ฝาง

รพ.	ไชยปราการ

รพ.จอมทอง

รพ.	พร้าว

รพ.	ส่งเสริม

สุขภาพที่	1	

เชียงใหม่	

(แม่และเด็ก)

รพ.	สารภี

รพ.	สันทราย

รพ.	แม่แตง

รพ.	แม่วาง

รพ.	สะเมิง

รพ.	เวียงแหง

รพ.	สันป่าตอง

1-2	สัปดาห์

1-3	สัปดาห์

ไม่มี

ไม่มี

เวชระเบียน

เวชระเบียน

หากต้องการ

ข้อมูลเร่งด่วน

สามารถ	ติดต่อ

เจ้าหน้าที่เป็น

กรณีพิเศษ

หากต้องการ

ข้อมูลเร่งด่วน

สามารถ	ติดต่อ

เจ้าหน้าที่เป็น

กรณีพิเศษ

• ทำาหนังสือถึง	ผ.อ.	 

โรงพยาบาล	พร้อม 

แนบเอกสารต่างๆ 

• ระยะเวลาที่ได้เอกสาร	

2-3	สัปดาห์

• ทำาหนังสือถึง	ผ.อ.	 

โรงพยาบาล	พร้อม

แนบเอกสารต่างๆ 

• ระยะเวลาที่ได้เอกสาร	

2-4	สัปดาห์

• ให้	อ.ส.	นำาสำาเนา

บัตรประจำาตัว

ประชาชนไปติดต่อ

แผนกเวชระเบียน

(ระบุด้วยว่าต้องการ

ใบสรุปประวัติหรือ

เอกสารทั้งหมด) 

 

• ระยะเวลาที่ได้

เอกสาร	3-5	วัน

• ให้	อ.ส.	นำาสำาเนา

บัตรประจำาตัว

ประชาชนไปติดต่อ

แผนกเวชระเบียน

(ระบุด้วยว่าต้องการ

ใบสรุปประวัติหรือ

เอกสารทั้งหมด) 

 

• ระยะเวลาที่ได้

เอกสาร	3-5	วัน
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กระบวนการขอประวัติทางการแพทย์
ของอาสาสมัครจาก
โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาล
ระยะเวลา
แพทย์

สรุปเอกสาร
บุคคล/สถานที่
ที่ต้องติดต่อค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

กรณีหน่วยงาน
เป็นผู้ดำ เนินการ

ขอประวัติ

กรณี อ.ส.
เป็นผู้ดำ เนินการ

ขอประวัติ

รพ.แมคคอร์มิค

รพ.	เชียงใหม่ราม

รพ.	ลานนา

ภายในวัน	D/C

ภายในวัน	D/C

ภายใน	1-2	วัน

หลัง	D/C

ใบสรุปประวัติ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ถ้าเอกสารมี

ปริมาณมาก

คิดค่าใช้จ่าย

เป็นแผ่น

ไม่มีค่าใช้จ่าย

200	บาท

เวชระเบียน 

ผู้ป่วยใน

ประชาสัมพันธ์

เวชระเบียน

ตึก	A

-

-

-

• ทำาจดหมายถึง	ผ.อ.	

โรงพยาบาล	พร้อมทั้ง

แนบใบยินยอมของ	

อ.ส.*		(ระบุด้วยว่า

ต้องการใบสรุปประวัติ

หรือเอกสารทั้งหมด) 

• ระยะเวลาที่ได้เอกสาร	

ไม่ถึง	1	สัปดาห์

• ทำาจดหมายถึง	ผ.อ. 

โรงพยาบาล	พร้อมทั้ง

แนบสำาเนาบัตรประจำา

ตัวประชาชน	อาสา

สมัคร	(ระบุด้วยว่า

ต้องการใบสรุปประวัติ

หรือเอกสารทั้งหมด) 

 

• ระยะเวลาที่ได้เอกสาร	

3	วัน

• ทำาจดหมายถึง	ผ.อ.	 

โรงพยาบาล	(ระบุ

ด้วยว่าต้องการใบสรุป

ประวัติหรือเอกสาร

ทั้งหมด)	 

• ระยะเวลาที่ได้เอกสาร

ไม่ถึง	1	สัปดาห์

• ให้	อ.ส.	นำาสำาเนา

บัตรประจำาตัว

ประชาชนไปติดต่อ

(ระบุด้วยว่าต้องการ

ใบสรุปประวัติหรือ

เอกสารทั้งหมด)	 

• ระยะเวลาที่ได้

เอกสาร	1-2	วัน

• ให้	อส.	แจ้งขอ

ประวัติตั้งแต่	วัน

ที่นอน	รพ.	พร้อม

แนบสำาเนาบัตร	

ประจำาตัวประชาชน 

• ระยะเวลาที่ได้

เอกสาร	1-2	วัน

• ให้	อ.ส.	นำาสำาเนา

บัตรประจำาตัว

ประชาชนไปติดต่อ

(ระบุด้วยว่าต้องการ

ใบสรุปประวัติหรือ

เอกสารทั้งหมด)	 

• ระยะเวลาที่ได้

เอกสารไม่ถึง	1	

สัปดาห์
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โรงพยาบาล
ระยะเวลา
แพทย์

สรุปเอกสาร
บุคคล/สถานที่
ที่ต้องติดต่อค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

กรณีหน่วยงาน
เป็นผู้ดำ เนินการ

ขอประวัติ

กรณี อ.ส.
เป็นผู้ดำ เนินการ

ขอประวัติ

รพ.ใกล้หมอ

รพ.	ราชเวช

รพ.	เทพปัญญา

ภายใน	1-2	วัน

หลัง	D/C

ภายใน	1	สัปดาห์

ภายใน	1-2	วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

200	บาท

ไม่มีค่าใช้จ่าย

เวชระเบียน

ชั้น	10

ศูนย์ประสานสิทธิ์

• แผนกธุรการ

ชั้น	3	(กรณี	

จนท.	โครงการ

ถือจดหมายไป

ติดต่อ) 

• แผนก

ประชาสัมพันธ์	

(กรณี	อส.	ติดต่อ

ด้วยตัวเอง)

-

-

-

• ทำาจดหมายถึง	ผ.อ.	

โรงพยาบาล	พร้อม

แนบสำาเนาบัตร	ปชช.

+	ใบยินยอมของ	อ.ส.*	

จะง่ายขึ้น	(ระบุด้วยว่า

ต้องการใบสรุปประวัติ

หรือเอกสารทั้งหมด) 

• ระยะเวลาที่ได้เอกสาร	

3	วัน

• ทำาจดหมายถึง	ผ.อ.	

โรงพยาบาล	พร้อม

ทั้งแนบสำาเนาบัตร

ประจำาตัวประชาชน	

+	ใบยินยอมของอาสา

สมัคร*	(ระบุด้วยว่า

ต้องการใบสรุปประวัติ

หรือเอกสารทั้งหมด)	 

• -ระยะเวลาที่ได้เอกสาร	

3-7	วัน	หลังได้รับ

จดหมาย

• 	ทำาจดหมายถึง	ผ.อ.	

โรงพยาบาล	(ระบุ

ด้วยว่าต้องการใบสรุป

ประวัติหรือเอกสาร

ทั้งหมด)	 

• ระยะเวลาที่ได้เอกสาร	

3	วัน	หลังได้รับ

จดหมาย

• ให้	อ.ส.	นำาสำาเนา

บัตรประจำาตัว

ประชาชนไปติดต่อ

(ระบุด้วยว่าต้องการ

ใบสรุปประวัติหรือ

เอกสารทั้งหมด)	 

• ระยะเวลาที่ได้

เอกสาร1-2	วัน

• ให้	อ.ส.	นำาสำาเนา

บัตรประจำาตัว

ประชาชนไปติดต่อ

(ระบุด้วยว่าต้องการ

ใบสรุปประวัติหรือ

เอกสารทั้งหมด)	 

• ระยะเวลาที่ได้	

เอกสารไม่ถึง	1	

สัปดาห์

• ให้	อ.ส.	นำาสำาเนา

บัตรประจำาตัว

ประชาชน	+จดหมาย

จากสถาบันวิจัย	ไป

ติดต่อ	(ระบุด้วย

ว่าต้องการใบสรุป

ประวัติหรือเอกสาร

ทั้งหมด)	 

• ระยะเวลาที่ได้

เอกสาร1-2	วัน

* ใบยินยอมของอาสาสมัครตามตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้ขอข้อมูลจากบันทึก
ทางการแพทย์ตามภาคผนวกที่ 7 และ 8
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ภาคผนวกที่ 1
ตัวอย่างหนังสือขอประวัติการรักษาของผู้ป่วย



10

ที่	ศธ	6593(25)/		 	

             

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตู้	ป.ณ.	80	ปท	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50202

,มกราคม	2561

เรื่อง	 	 ขอความอนุเคราะห์สำาเนาประวัติการรักษาของผู้ป่วย

เรียน	 	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 หนังสือเลขที่	ศธ6393(8).3	บจ.จธ/2893	ลงวันที่	15	กันยายน	2554		จำานวน	1	ชุด

 

	 สืบเนื่องจากที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัย	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ให้ดำาเนินการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง	“	A5279	 :	การวิจัยทางคลินิกระยะ

ที่	3		การให้ยาไรฟาเพนติน/ไอโซไนอะซิด	ระยะสั้นเป็นพิเศษ	เพื่อป้องกันการเป็นวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีการติดเชื้อวัณโรค

ระยะแฝง	(Phase	 III	Clinical	Trial	of	Ultra-Short-Course	Rifapentine	/	 Isoniazid	for		the	Prevention	of		Active	

Tuberculosis	 in	HIV-Infected	Individuals	with		Latent	Tuberculosis	 Infection),	version	1.0,	May	11,	2011	โดย

มี	ศาสตราจารย์	แพทย์หญิงวิรัต		ศิริสันธนะ	และ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ขวัญชัย		ศุภรัตน์ภิญโญ	เป็นหัวหน้าโครงการฯ	ราย

ละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้	นั้น	

	 บัดนี้สถาบันฯ	 ได้รับรายงานจากคณะนักวิจัยว่า	 อาสาสมัครรายหนึ่งของโครงการวิจัย	 ชื่อย่อ	 ณ.ป.	 เลขบัตรประจำาตัว

ประชาชน	1-5004-00098-35-4	,	NAP	Number	:	2006-056408	,	HN	Number	:	5752118	ได้รับการส่งตัวให้มารักษาต่อ

โรงพยาบาลนครพิงค์	จำานวน	2	ครั้ง	คือตั้งแต่วันที่	13	–	14	กรกฎาคม	2560	เป็นเวลา	2	วัน	และ	10	–	12	สิงหาคม	2560	

เป็นเวลา	 2	 วัน	 เนื่องจากในการดำาเนินการวิจัยในโครงการวิจัยดังกล่าวนี้	 ผู้วิจัยต้องทบทวนข้อมูลการรักษาของอาสาสมัครใน

การมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างละเอียด	พร้อมบันทึกในเอกสารต้นฉบับของโครงการวิจัย	เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้

ป่วยซึ่งเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยและจะต้องรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อทีมผู้วิจัยหลัก	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ผู้สนับสนุน

โครงการวิจัย	ตลอดจนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลัก	ICH	GCP		ในการนี้จึงมีความประสงค์จะขอ

ความอนุเคราะห์ขอสำาเนาประวัติการรักษา	,	ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	และผลการตรวจอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของผู้ป่วย

ชื่อย่อ	ณ.ป	ข้างต้นมาเพื่อประกอบการบันทึกในเอกสารต้นฉบับของโครงการวิจัยต่อไป	

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์แก่สถาบันฯ	ในครั้งนี้ด้วย	จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์	นายแพทย์ขวัญชัย	ศุภรัตน์ภิญโญ)

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โครงการวิจัย	A5279	(IMPAACT)

โทร.		0	5393	6148		ต่อ	447	โทรสาร	0	5322	1849

www.rihes.cmu.ac.th	
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ภาคผนวกที่ 2
ตัวอย่างแบบฟอร์มขอทราบประวัติการรักษา
พยาบาลของผู้ป่วย
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ภาคผนวกที่ 3
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผย
ประวัติการรักษาพยาบาล
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ภาคผนวกที่ 4
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอำ นาจ
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ภาคผนวกที่ 5
ตารางสรุปการดำ เนินการขอประวัติทางการ
แพทย์ของอาสาสมัครจากโรงพยาบาลชุมชน
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ภาคผนวกที่ 6
ตารางสรุปการดำ เนินการขอประวัติทางการ
แพทย์ของอาสาสมัครจากโรงพยาบาลชุมชน
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ภาคผนวกที่ 7
หนังสืออนุญาตให้ขอข้อมูลจากบันทึก
ทางการแพทย์สำ หรับการคัดกรองเข้าร่วมโครงการวิจัย
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XXXX                        Page 1 of 1                                       Med record request letter for On-study 
                                                                                                                                Version A, 20 March 2018 
   

   
หนังสืออนุญาตให้ขอข้อมูลจากบันทึกทางการแพทย์  

ส าหรับช่วงที่อยู่ในโครงการวิจัย XXXX 
 

                                                                 โครงการวจิยั XXXX 
                               สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
                                         มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
เร่ือง อนุญาต/ยนิยอมใหมี้การขอประวตัิการรักษาทางการแพทย  ์
เรียน ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล___________________________ 
 
 ขา้พเจา้__________________________________ไดเ้ขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรโครงการวิจ ัย 
XXXX  ของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่วนัที่__________________ 
และจะอยูใ่นโครงการวิจยัน้ีเป็นระยะเวลาประมาณ __________________ ตลอดระยะเวลาที่อยูร่่วมใน
โครงการวิจยัหากขา้พเจา้มีอาการเจ็บป่วยหรือไดร้ับบาดเจ็บจนตอ้งพกัรักษาตวัที่โรงพยาบาลแห่งน้ี 
เจา้หน้าที่โครงการวจิยัมีความจ าเป็นตอ้งขอส าเนาประวตัิการรักษาของขา้พเจา้ เพือ่น าขอ้มูลไปใชใ้นการ
ดูแลรักษาขา้พเจา้ในฐานะอาสาสมคัรโครงการวจิยัและใชป้ระกอบในการศึกษาวจิยัดงักล่าว  
  

ดงันั้น ขา้พเจา้ขอลงนามยนิยอมไวล่้วงหนา้เพือ่อนุญาตใหเ้จา้หนา้ที่โครงการวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ ขอ
ส าเนาประวติัการรักษาของข้าพเจ้า เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการดูแลรักษาข้าพเจ้าในฐานะอาสาสมัคร
โครงการวจิยัและใชป้ระกอบในการศึกษาวจิยั และเก็บรักษาไวเ้ป็นหลกัฐานในแฟ้มขอ้มูลของขา้พเจา้ต่อไป 

 
จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนุมติั จกัขอบคุณยิง่ 

 
 
ลงช่ือผูป่้วย ______________________________________       วนัที่__________________ 
  (                                                                         ) 
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ภาคผนวกที่ 8
หนังสืออนุญาตให้ขอข้อมูลจากบันทึก
ทางการแพทย์สำ หรับช่วงที่อยู่ในโครงการวิจัย
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หนงัสืออนุญาตใหข้อขอ้มูลจากบนัทึกทางการแพทย ์ส าหรับการคดักรองเขา้ร่วม 

โครงการวจิยั XXXX 
 

                                                                โครงการวิจยั XXXX 
                               สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
                                         มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
 ขา้พเจา้__________________________________เป็นผูท้ี ่มีคุณสมบตัิเบื้องตน้ส าหรับการเขา้
ร่วมโครงการวิจัย XXXXX และมีความสนใจที่จะเขา้ร่วมโครงการวิจยัดงักล่าว 
  

ขา้พเจา้ลงนามในหนังสือฉบบัน้ีเพื่อแสดงว่า  ข้าพเจ้าอนุญาตให้แพทย์/เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย
ดังกล่าวข้างต้น  ขอข้อมูลบันทึกทางการแพทย์ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ตลอดจนผลการติด
เช้ือเอชไอวี รวมทั้งประวัติการรักษาที่ผ่านมา ที่มีอยู่ในเวชระเบียนของขา้พเจา้   เพื่อให้แพทยป์ระจ า
โครงการวิจยัได้น าขอ้มูลไปศึกษาประกอบการเขา้ร่วมโครงการวิจยั และเก็บรักษาไวเ้ป็นหลกัฐานใน
แฟ้มขอ้มูลการรักษาของขา้พเจา้ต่อไป 
 
 
 
ลงช่ืออาสาสมคัร______________________________________       วนัที่_____________ 
  (                                                                         ) 
 
 

 




