หนังสื อเรียกร้ องชดเชยกรณีทุพพลภาพ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที

.

Policy Number

1. ชือ-นามสกุลผูเ้ อาประกันภัย
.. Insured’s name
2. ทีอยูบ่ า้ นเลขที
. ถนน
Address

. อายุ

ปี วัน/เดือน/ปี เกิด

Age

. ตําบล

Road

Year Date of birth

. อําเภอ

Tambon

เบอร์โทรศัพท์

.จังหวัด

Aumpher

. อาชีพ

Telephone number

.
.

Province

. ตําแหน่ง

Occupation

.

Position

3. ชือและทีอยูข่ องนายจ้าง

.

Name and Address of your employer
4. รายได้จาก  เงินเดือน
Income
Salary

. บาท/เดือน  อืนๆ
baht/month

. บาท / เดือน

Other

หน้าทีความรับผิดชอบ

baht/month

.รายละเอียดลักษณะงานทีทํา

Responsibility

.

Describe about your job function

5. สาเหตุการทุพพลภาพในครังนี
What’s cause of disability?

อุบตั เิ หตุ  เจ็บป่ วย  อืนๆ
Accident

Illness

.

Other

6. วันทีเริมทุพพลภาพ
. วันทีท่านต้องหยุดทํางานโดยถาวร
What date did you begin this disability?
What date did you stop all work?
7. สภาวะในปั จจุบนั ท่าน
 ต้องนอนอยูก่ บั เตียงตลอดเวลา
 เคลือนไหวได้โดยใช้อุปกรณ์ช่วยแต่ไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้โดยลําพัง
 นัง-นอน อยูก่ บั เตียงเท่านัน
 เคลือนไหวได้โดยใช้อุปกรณ์ช่วย และสามารถออกไปนอกบ้านได้
8. วันทีเท่าใด (หรือประมาณ) ทีท่านจะเริมปฏิบตั หิ น้าทีธุรกิจอันใดอันหนึง

.

.

.

What date did you or (approximately) will you first attend to any business duties?

9. แพทย์ทท่ี านได้ไปปรึกษาเกียวกับการทุพพลภาพนี Physician consulted for this disability
ชือ
สถานพยาบาล
ตังแต่
ถึง
NAME
HOSPITAL/CLINIC
SINCE UNTILL

10. ท่านมีประกันกับบริษทั อืนหรือไม่
เลขทีกรมธรรม์

. ถ้ามี กรุณาระบุชอบริ
ื ษทั
. จํานวนเงินเอาประกัน

ลงชือ
(
ความสัมพันธ์
วันที

ผูท้ ําการแทน
)
/

ชนิดของการรักษา
CHARACTER OF TREATMENT

/

.
.

ลงชือ
(
วันที

ผูเ้ อาประกัน
)
/

/

.

.

กรณีทผูี เ้ อาประกันไม่สามารถลงชือในแบบฟอร์มนีได้ให้ญาติหรือบุคคลทีมีหน้าทีรับผิดชอบดูแลผูเ้ อาประกันภัยในระหว่างทีเจ็บป่ วย เป็ นผูก้ รอกและลง
ชือพร้อมระบุความสัมพันธ์
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ใบรายงานแพทย์
Attending Physician’s Statement
1. ชือ-นามสกุลผูป้ ่ วย
. เพศ ชาย  หญิง อายุ
ปี นําหนัก......................กก.ส่วนสูง.................ซม..
2. ประวัตกิ ารเจ็บป่ วย………………………………………………………………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. การวินิจฉัยโรค.........................................................................................................................................................................................................
4. ผลการตรวจร่างกาย
4.1 กําลังของกล้ามเนือ(Muscle power)ของแขน-ขา
การประเมิน
ข้างซ้าย
ข้างขวา
ไม่มกี ําลังเคลือนไหวได้เลย
=
0
เคลือนไหวเพียงพอมองเห็นได้
=
1
มือข้างซ้าย
= ........................... มือข้างขวา = …………………………
เคลือนไหวได้ตามแนวราบ
=
2
แขนข้างซ้าย
= …………………. แขนข้างขวา = …………………………
เคลือนไหวต้านแรงดึงดูดของโลกได้ =
3
ขาข้างซ้าย
= ……………….... ขาข้างขวา
= …………………………
มีกําลังน้อย
=
4
เท้าข้างซ้าย
= ………………… เท้าข้างขวา = ………………………...
มีกําลังปกติ
=
5
ไม่ม ี  มี ................... มือข้างขวา ไม่ม ี  มี ...................
4.2 ความเกร็งตัวของกล้ามเนือ ( Muscle plasticity ) มือข้างซ้าย
แขนข้
า
งซ้
า
ย
ไม่ม ี  มี ................... แขนข้างขวา ไม่ม ี  มี ....................
ถ้า มี ระบุ มาก น้อย ปานกลาง
ขาข้างช้าย
ไม่ม ี  มี ................... ขาข้างขวา ไม่ม ี  มี ....................
เท้าข้างซ้าย
ไม่ม ี  มี ................... เท้าข้างขวา ไม่ม ี  มี ....................
4.3 การลีบของกล้ามเนือ (Muscle Atrophy)
แขนข้างซ้าย
ไม่ม ี  มี .................... แขนข้างขวาไม่ม ี  มี .................
ถ้า มี ระบุ มาก น้อย ปานกลาง
ขาข้างซ้าย
ไม่ม ี  มี .................... ขาข้างขวา ไม่ม ี  มี ....................
ข้อศอกซ้าย............................................
ข้อศอกขวา..............................................
4.4 Tendon Reflexes ของแขน-ขา
ข้อเข่าซ้าย .............................................
ข้อเข่าขวา................................................
ข้อเท้าซ้าย .............................................
ข้อเท้าขวา...............................................

ปกติ

เสี
ย
การรั
บ
ความรู
ส
้
ก
ึ
คื
อ
4.5 การรับความรูส้ กึ (Sensory)
-เจ็บ ทีระดับ ................................... ถึง ..................................
-สัมผัส ทีระดับ................................ ถึง .................................
ปกติ
เดิ
นไม่ได้เลย
 เดินได้แต่เซ เนืองจาก Gait Ataxia
4.6การเดิน (Gait)
เดินได้โดยมีคนพยุงหรือเครืองช่วยพยุงเนืองจากกล้ามเนืออ่อนแรง
อืนๆ ระบุ.......................................................................................
ปกติ
พูดได้แต่ไม่ชดั เจน
 พูดได้ ฟั งผูอ้ นได้
ื ไม่ชดั เจน
4.7 การพูด (Speech)
ฟั งผูอ้ นได้
ื เข้าใจ แต่พดู ไม่ได้
 พูดไม่ได้ และฟั งผูอ้ นไม่
ื เข้าใจ
อาหารธรรมดา
สําลัก
ไม่สาํ ลัก
4.8 การกลืนอาหาร
อาหารอ่อน
สําลัก
ไม่สาํ ลัก
4.9 การช่วยตัวเองในชีวติ ประจําวัน
4.10 การขับถ่าย

รับประทาน
เข้าห้องนํ า
แต่งตัว
ปั สสาวะ
อุจจาระ

 ทําได้ดี
 ทําได้ดี
 ทําได้ดี
 ควบคุมได้
 ควบคุมได้

 ทําได้บา้ ง
 ทําได้บา้ ง
 ทําได้บา้ ง
 ได้บา้ ง
 ได้บา้ ง

 ทําไม่ได้
 ทําไม่ได้
 ทําไม่ได้
 ไม่ได้เลย
 ไม่ได้เลย

4.11 ความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของระบบอวัยวะอืนของร่างกาย (ศรีษะ ตา หู คอ จมูก ปอด ฯลฯ)..................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
5. จากสภาพการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยรายนี ท่านมีความเห็นว่าจะสามารถฟื นคืนสภาพได้หรือไม่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ท่านเห็นว่าผูป้ ่ วยสูญเสียสมรรถภาพการทํางานของร่างกายคิดเป็ นร้อยละ : แขน ........................................... ขา.....................................................
7. ในสภาพปั จจุบนั ผูป้ ่ วยสามารถปฏิบตั หิ น้าทีเดิมได้หรือไม่  ได้  ไม่ได้
8. ความเห็นอืนๆ........................................................................................................................................................................................................
ลงชือ......................................................แพทย์ผทู้ ําการรักษา ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ เลขที………………………..
(.........................................................) วันที..................../......................../...................
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