การใช้บริการรักษาพยาบาล
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
เครือข่ายโรงพยาบาลศรีนครินทร์
เจ็บป่วยทั่วไป/ ขอใบรับรองแพทย์ / ทำแผล/ บริกำรวัคซีน
นักศึกษำสำมำรถขอรับบริกำรที่หน่วยบริกำรสุขภำพระดับปฐมภูมิที่ใดก็ได้ ตำมควำมสะดวก ดังนี้
ในวันรำชกำร จันทร์ – ศุกร์ เปิดบริกำรเวลำ 08.00 – 20.00 น.
(เว้นวันหยุดเสำร์-อำทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
1. หน่วยบริกำรปฐมภูมินกั ศึกษำ มข. ( ศูนย์สขุ ภำพนักศึกษำ )
(หลังศูนย์อำหำร Complex) โทร. 043-203454
2. หน่วยบริกำรปฐมภูมิ 123 มข.(หลังหอ 8 หลัง)
โทร. 043-203455
3. หน่วยบริกำรปฐมภูมิสำมเหลีย่ ม (หลัง รพ.กรุงเทพ)
โทร. 043 - 242101
วันเสำร์ - อำทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์
เจ็บป่วยฉุกเฉิน/เจ็บป่วยหลังเวลำ 20.00 น.

ให้รับบริกำรที่ ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (OPD-AE)
โรงพยำบำลศรีนครินทร์
บริกำรด้ำนทันตกรรม : ให้รับบริกำรทีโ่ รงพยำบำลทันตกรรมคณะ
ทันตแพทยศำสตร์ เวลำ 08.00 – 16.00 น.

กำรบริกำร
 บริกำรตรวจรักษำโรคทั่วไป
 บริกำรหัตถกำร /ทำแผล /เจำะเลือด
 ใบรับรองแพทย์สุขภำพดี
 ให้คำปรึกษำปัญหำสุขภำพ /วัยรุ่น /สุขภำพจิต
 ขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภำพแห่งชำติ

(บัตรทอง รพ.ศรีนครินทร์ )สำหรับนักศึกษำ มข.

สิทธิกำรรักษำพยำบำล
ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแก่น

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ และมหำวิทยำลัยขอนแก่น
มีควำมยินดีและพร้อมที่ให้กำรดูแลสุขภำพนักศึกษำทุกคนที่เข้ำมำศึกษำในรั้วมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ดังนั้นเพื่อควำมสะดวกในกำรรับบริกำรเมื่อเจ็บป่วยและลดภำระค่ำรักษำพยำบำล
นักศึกษำควรขึ้นทะเบียนสิทธิกำรรักษำไว้กับโรงพยำบำลศรีนครินทร์

จะรู้ได้อย่ำงไรว่ำสิทธิกำรรักษำของนักศึกษำ คือสิทธิ์อะไร ง่ำยนิดเดียว!!!
ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง ผ่ำนเว็บคือ http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml

หรือตรวจสอบสิทธิ์ผ่ำนระบบ QR code
กรอกข้อมูลลงตำมช่อง 1. หมายเลขบัตรประชาชน
2. วัน – เดือน – ปีเกิด (00/00/พ.ศ.เกิด)
3. ระบุตัวอักษรในภาพ
4. กดช่อง “ตกลง” ระบบจะแสดงข้อมูลสิทธิกำรรักษำพยำบำล

สิทธิกำรรักษำพยำบำล
ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแก่น
สิทธิกำรรักษำพยำบำล ของนักศึกษำ มข. ทีพ่ บบ่อย มีดังนี้
1. สิทธิกำรรักษำพยำบำลกรณีสิทธิ์ของข้ำรำชกำรกรมบัญชีกลำง / รัฐวิสำหกิจ
/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิทธิ์สำหรับบุตรข้ำรำชกำร หรือหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจหรือ องค์กรปกครองส่วนถิ่น
โดยสิทธิเบิกจากกรมบัญชีกลาง ให้นักศึกษานาบัตรประจาตัวประชาชนมาด้วย
ทุกครั้งที่มารับบริการเพราะต้องใช้บัตรประชาชนในการรูดเพื่อชาระ มิฉะนั้น
นักศึกษาจะต้องสารองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลก่อน แล้วจึงนาใบเสร็จรับเงิน
ไปใช้เบิกยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ปกครอง
ส่วนสิทธิ์เบิกจำกหน่วยงำนของรัฐต่ำงๆที่สำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้มีดังนี้
 อปท./พนักงานเทศบาล/อบต./องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น/กรุงเทพมหานคร
 ธนาคารแห่ งประเทศไทย/หน่ว ยงานรัฐ วิส าหกิจ (ต้องส ารองจ่า ยเงินค่ า
รักษาพยาบาลก่อนทุกครั้งแล้วนาใบเสร็จให้ผู้ปกครองเบิกจากต้นสังกัด)
** กรณีที่นักศึกษำอำยุครบ 20 ปีบริบูรณ์ แล้ว จะไม่สำมำรถใช้สิทธิกำรรักษำพยำบำลนี้ได้ จะต้องยื่นเขียนคำร้องขอขึ้นทะเบียนสิทธิ์
เป็นบัตรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (บัตรทอง ) รพ.ศรีนครินทร์โดยสำมำรถยื่ นคำร้อ งได้ ที่หน่วยบริกำรปฐมภูมิ ทั้ง 2 แห่ง โดยใช้เอกสำร
เป็นบัตรประจำตัวประชำชนและบัตรนักศึกษำ ในวันรำชกำร เวลำ 08.00 – 20.00 น.

2. สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (บัตรทอง )
2.1 สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (บัตรทองโรงพยำบำลศรีนครินทร์ /หน่วยบริกำร
ปฐมภูมิโรงพยำบำล ศรีนครินทร์) กรณีนี้สามารถใช้บริการรักษาพยาบาล ที่
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /หน่วยบริการปฐมภูมิ ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ยกเว้นกรณีใบรับรองแพทย์สุขภำพดี และยำนอกบัญชีบำงชนิด

2.2 สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (บัตรทองโรงพยำบำลอื่นๆ )
กรณีนี้ให้นักศึกษากรอกข้อมูลคาร้องขอเปลี่ยนสถานบริการเป็นโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ (ไม่เกี่ยวข้องกับการย้ายทะเบียนบ้าน) สามารถติดต่อสอบถามดาเนินการได้ที่ หน่วยบริการปฐมภูมิ นักศึกษา มข./หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข.
** มิฉะนั้น จะต้องดำเนินกำรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลเอง
(ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน )

3. สิทธิประกันสังคม
พบในนักศึกษาสมัครเข้าทางาน PART TIME ในช่วงเวลาปิดเทอม หรือทางาน
เสริมนอกเวลา และกรอกคาร้องขึ้นทะเบียนใช้สิทธิประกันสังคม ตามแบบฟอร์ม
ของหน่วยงาน/บริษัท ในกรณีที่นักศึกษา มีสิทธิประกันสังคมที่ รพ.ศรีนครินทร์
สามารถใช้บริการ ตรวจรักษาพยาบาลที่ รพ.ศรีนครินทร์ ได้เลย หากนักศึกษา ที่
ไม่ได้ทางานแล้ว หรือยกเลิกการทางานไปแล้ว สิทธิการรักษาประกันสังคมยังอยู่
ต้องไปแจ้งขอยกเลิกสิทธิประกันสังคม ที่สานักงานประกันสังคมจังหวัด
(จั ง หวั ด ขอนแก่ น อยู่ บ ริ เ วณศู น ย์ ร าชการ หลั ง ศาลากลางจั ง หวั ด ขอนแก่ น
โทร. 043 -239672 ) หลั งจากนั้ นจึ ง ให้ มาติ ดต่ อขอขึ้น ทะเบีย นสิ ท ธิ ป ระกั น
สุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง รพ.ศรนครินทร์) ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้ง 2 แห่ง
** กรณีนักศึกษำระดับปริญญำตรี สิทธิประกันสังคมที่โรงพยำบำลอื่นๆ มีควำมประสงค์ต้องกำรย้ำย
โรงพยำบำลมำเป็นประกันสังคมโรงพยำบำลศรีนครินทร์ สำมำรถดำเนินกำรได้ โดยสำมำรถติดต่อได้ที่ หน่วย
บริกำรปฐมภูมิ (ศูนย์สุขภำพนักศึกษำ มข.) เพื่อรับเอกสำรและคำแนะนำในกำรดำเนินกำร
*** ส่วนกรณีประกันสังคมที่รพ.อื่น สำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ต้องรับผิดชอบค่ำรักษำพยำบำลเอง
ในกรณีที่เข้ำรับบริกำรที่ โรงพยำบำลศรีนครินทร์

4. นักศึกษำต่ำงชำติ (International students)

นักศึกษาต่างชาติให้ทาประกันสุขภาพทุกราย ยกเว้นนักศึกษาที่รหัส
น้อยกว่า 2557 ค่ารักษาจะรวมอยู่ในค่าลงทะเบียนเรียน (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1470 / 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการประกันสุขภาพของนักศึกษาต่างชาติ) นักศึกษาสามารถใช้
บริการด้านสุขภาพได้และชาระค่าบริการเอง (สิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับ
ความคุ้มครองบริษัทประกันชีวิตที่เลือก)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนำยน 2563

สำหรับกำรย้ำยสิทธิ/ขอขึ้นทะเบียน
สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (บัตรทอง รพ.ศรีนครินทร์ )
มีขั้นตอนดังนี้

1

2

3

4

การยื่นคาร้องด้วยตนเอง

• เตรียมเอกสารสารประกอบด้วย บัตรประจาตัวประชาชนและบัตรประจาตัว
นักศึกษา
• ยืน่ เอกสารกับเจ้าหน้าทีเ่ พื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

• กรอกเอกสารคาร้องโดยกรอกข้อมูลเอกสารให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม

• ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูล

การยื่นคาร้องระบบออนไลน์

NEW

สำมำรถใช้ KKUmail ของนักศึกษำเข้ำระบบ
แล้วลงทะเบียนเพื่อยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนสิทธิ์
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ โรงพยำบำลศรีนครินทร์ ได้ที่
https://kku.world/79vql

หรือ แสกน

QR Code

https://kku.world/79vql

หมำยเหตุ : ระยะเวลำกำรขึ้นทะเบียนย้ำยสิทธิใช้เวลำประมำณ 15 – 30 วัน
สถำนที่ยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษำ 1. หน่วยบริกำรปฐมภูมิ นักศึกษำ มข. 2. หน่วยบริกำรปฐมภูมิ 123 มข.
นั ก ศึ ก ษำระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ (ที่ มี สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภำพแห่ ง ชำติ หรื อ บั ต รทองโรงพยำบำลอื่ น )
ที่ต้องกำรขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ หรือบัตรทอง รพ.ศรีนครินทร์ ( เฉพำะผู้ที่มีหอพักหรือที่พัก
อยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองขอนแก่น เท่ำนั้น ) และต้องมีเอกสำรแสดง เช่น สำเนำใบเสร็จรับเงินหอพัก ที่มีบ้ำนเลขที่
หรือสำเนำทะเบียนบ้ำนหรือสัญญำเช่ำหอพักที่ระบุชื่อผู้ที่ต้องกำรย้ำยสิทธิ์ มำแสดง พร้อมสำเนำบัตรประจำตัว
นักศึกษำ/สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน โดยยื่นคำร้องได้ที่ งำนเวชระเบียน ชั้น 2 ตรงข้ำม ห้องตรวจอุบัติเหตุ
และฉุกฉิน รพ.ศรีนครินทร์ ในเวลำรำชกำร เวลำ 08.30 – 15.00 น.

หำกมีข้อสงสัย เกี่ยวกับเรื่องสิทธิกำรรักษำพยำบำล
สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกกำรพยำบำลเวชปฏิบัติครอบครัว งำนบริกำรพยำบำล โทร.043-363135-6
หน่วยบริกำรปฐมภูมิ นศ.มข. (ศูนย์สุขภำพนักศึกษำ หลังคอมเพล็ค) โทร.043-203454
หน่วยบริกำรปฐมภูมิ 123 มข.(ศูนย์สุขภำพนักศึกษำ หอ 8 หลัง ) โทร. 043-203455
หน่วยบริกำรปฐมภูมิสำมเหลี่ยม โทร. 043-242101
อ้ำงอิงข้อมูล
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ)
โทรศัพท์ เบอร์กลาง 02-141-4000 (เวลาราชการ) โทรสำร 02-143-9730-1
Website: http://www.nhso.go.th/
โทรศัพท์สำยด่วน สปสช. 1330 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
สำนักงำนหลักประกันสังคม (สิทธิประกันสังคม)
โทร. 1506 Website : https://www.sso.go.th
กรมบัญชีกลำง (สิทธิรำชกำร)
โทรศัพท์ 02-1277000 โทรสำยด่วน 02-2706400 Website : www.cgd.go.th
บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ โทร. 1791 . Website : https://www.rvp.co.th/

