Patient Referral Form
For Doctors

สง่ ตอ่ ผูป
้ ่ วยเพื่อรับบริ การที่ ChivaCare ไดง้ า่ ยโดย กรอกขอ
้ มูลตามแบบฟอร์มแลว้ สง่ มาที่:
info@chivacare.com
ทาง Email
หรื อ
ทาง LINE

Program for Doctors

ChivaCare ไดพ
้ ั ฒนาสั งคมและสร้างเครื อขา่ ยในการให้บริ การทางการแพทยใ์ นเรื่ องที่เกี่ยวขอ
้ งกับการให้บริ การของเรา คุณ
สามารถเขา้ ไปเยี่ยมชม website สาํ หรับขอ
มู
ล
ทางการแพทย
การให
บ
ริ
ก
าร
ข
อ
มู
ล
ส
า
หร
บประชาชน
และขอ
้
้
้
้ มูลสาํ หรับผู้
ํ ั
์
่
เชียวชาญได้

For Patients

สาํ หรับผูร้ ั บบริ การ ให้นําแบบฟอร์มสง่ ตอ่ ไปยัง ChivaCare หากทา่ นใดตอ
้ งการนัดหมาย Online ชว่ ยแจง้ ให้ช่ือแพทยท
์ ่ีสง่
ตอ่ เพื่อผลประโยชน์ในการติดตอ่ กลับ ChivaCare polyclinic เปิ ดให้บริ การเวลา 9;00 am - 8:00 pm ในวันจันทร์ ถึง
ศุกร์ และ เวลา 9:00 am - 5:00 pm ในวันเสาร์และอาทิตย ์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

About ChivaCare

ChivaCare ให้บริ การดา้ นการแพทย ์ ไดแ
้ ก่ กายภาพบาํ บัด กิจกรรมบาํ บัด การปรึ กษาแพทยผ
์ ูเ้ ชี่ยวชาญระบบประสาทและ
สมอง กิจกรรมสร้างสรรคส์ าํ หรับการรักษาโรค การปรับการดาํ เนิ นชีวต
ิ ดว้ ย life coaching และการรักษาแบบองคร์ วม เพื่อ
ให้มีประสิทธิภาพในการรักษาดียงิ่ ขึ้น Our medical center builds on the success of the highly regarded
Brain Clinic, now in ChivaCare.

Location
ถนน ศริ ิ มังคลาจารย ์ ซอย 11
096-980-0126

ChivaCare Company Limited
8 Soi 11 Sirimangkalajarn Road T. Suthep, A. Muang, Chiang Mai 50200 +66(0) 96-980-0126

Patient Referral Form
Date (D/M/Y)  _____/_____/_____
Identification Data
Patient Name _______________________

Physician Name _________________________________

Age ________________________________

Physician Contact Number _______________________

Patient’s Phone _____________________
Diagnosis ___________________________________________________________________________________

Program For
Musculoskeletal
❏ Carpal tunnel syndrome
❏ Osteoarthritis (knee, cervical)
❏ Osteoporosis
❏ Myofascial pain / office syndrome
❏ Muscle strain/Ligament Spain
❏ Post-surgical rehabilitation
❏ Stenosis/Spondylolisthesis/HNP
Neuro-Rehabilitation
❏ Cognitive training (dementia, cognitive deficit)
❏ Stroke Recovery (paresis, aphasia, swallowing training, cognitive dysfunction)
❏ Parkinson’s disease recovery (gait training, PD exercise, swallowing)
❏ Vestibular rehabilitation
Other
❏ DM
❏ Amputation
❏ Cardiac rehabilitation
❏ ______________________

Specific Requirement
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Therapeutic exercise (active, passive, PRE)
Therapeutic / functional activities (ADL)
Balance, postural and gait training / fall prevention
Manual therapy (joint and soft tissue mobilisation
Modalities for symptom relief (electrical stimuli, ultrasound)
Thermal modalities
Traction (lumbar, cervical)

Frequency and Duration

Frequency ________ times per week for ________ weeks. I hereby certify these service as
medically necessary for the patient’s plan of care:
Physician’s Signature _____________________________________________ Date _____/_____/_____
ChivaCare Company Limited
8 Soi 11 Sirimangkalajarn Road T. Suthep, A. Muang, Chiang Mai 50200 +66(0) 96-980-0126

