คำถำม – คำตอบ เกี่ยวกับสิทธิกำรรักษำพยำบำลและข้อมูลสุขภำพของนักศึกษำ มข.
คำถำม

คำตอบ

1. นักศึกษา มข. เจ็บป่วยไม่สบาย สามารถเข้า เจ็บป่วยทั่วไป / ขอใบรับรองแพทย์ ให้นักศึกษาขอย้ายสิทธิเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ
รับบริการรักษาพยาบาลได้ที่ไหนบ้าง
เข้ารับบริการทีหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตามวัน - เวลาเปิดให้บริการซึ่งมีอยู่ 3 หน่วย ดังนี้
 1. หน่วยบริการปฐมภูมิ นักศึกษา มข. ตั้งอยู่หลังศูนย์อาหาร (Complex มข.) เปิดวันราชการเวลา 08.00-20.00 น. (มีแพทย์ตรวจ)
 2. หน่วยบริการปฐมภูม1ิ 23 มข. ตั้งอยู่หลังโรงอาหารหอพัก 8 หลัง เปิดวันราชการเวลา 08.00-20.00 น. (มีแพทย์ตรวจ)
 3. หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลียม ตั้งอยู่ชุมชนสามเหลี่ยม1 ถนนหลังโรงพยาบาลกรุงเทพ-ขอนแก่น เปิดทุกวันราชการ เวลา 08.0020.00 น. (มีแพทย์ตรวจเวลา 08.00 – 12.00 และ 16.00-20.00 น.)
เจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน/ หลังเวลา 20.00 น./ วันหยุดราชการ ให้รับบริการที่ห้องตรวจอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (OPD AE) โรงพยาบาลศรีนครินทร์
มีปัญหาด้านช่องปากและฟัน – นักศึกษาสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์รับบริการได้ที่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
2. สิทธิการรักษาพยาบาลมีสิทธิอะไรบ้าง
สิทธิการรักษา มี 3 สิทธิหลักคือ
1. สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ถ้าเป็นบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมือเข้ารับบริการทีศูนย์สุขภาพตามข้อ 1
นักศึกษาไม่ต้องจ่ายค่ารักษา ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา ให้นักศึกษาที่เป็นบัตรทองที่อื่น ย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลมาเป็นบัตรทอง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
2. สิทธิประกันสังคม หากเป็นประกันสังคมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อเข้ารับบริการทีศูนย์สุขภาพตามข้อ 1 นักศึกษาไม่ต้องจ่ายค่า
รักษา
3. สิทธิเบิกได้(กรมบัญชีกลาง/ อปท./รัฐวิสาหกิจ ใช้สิทธิตามบิดา/มารดา) ซึ่งนักศึกษาจะใช้สิทธิเบิกตามบิดา/มารดา ไม่ได้เมื่ออายุเกิน
20 ปี ดังนั้น เมื่ออายุครบ 20 ปี นักศึกษาต้องทา เรื่องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มขอใช้สิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ที่ หน่วย
บริการปฐมภูมิ เป็นเครือข่ายของ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตามวัน เวลาเปิดให้บริการ
3. รู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีสิทธิการรักษาอะไร
ถ้านักศึกษาอยากรู้วามีสิทธิการรักษาอะไร สามารถตรวจสอบสิทธิได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ขอตรวจสอบสิทธิที่ หน่วยบริการปฐมภูมิ นักศึกษา มข. (หลัง Complex) หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ123 มข. (หลังหอ 8 หลัง) หรือ
2. ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองผ่านระบบบริการออนไลน์ทาง http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml

คำถำม

คำตอบ

4. การย้ายสิทธิบัตรทองจากโรงพยาบาลอื่นมา
เป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทาอย่างไร

การย้ายสิทธิบัตรทองมาเป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้ติดต่อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มขอย้ายสิทธิที่ หน่วยบริการปฐมภูมิ นักศึกษา มข.
(หลัง Complex) หรือ หน่วยบริการปฐมภูมิ123 มข. (หลังหอ 8 หลัง) ในวันเวลาเปิดทาการ
หมายเหตุ : การกรอกข้อมูลย้ายสิทธิรักษาพยาบาลไม่เกี่ยวข้องกับการย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษา
นักศึกษาทีเป็นสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลอื่ นและไม่ประสงค์ย้ายสิทธิ เมื่อรับบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์และ หน่วยบริการปฐมภูมิใน
เครือข่าย ทั้ง 3 แห่ง (หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มข. หน่วยบริการปฐมภูมิ123 มข. และหน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลียม) นักศึกษา
ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด แต่ถ้านักศึกษายินยอมย้ายสิทธิโดยกรอกแบบฟอร์มขอย้ายสิทธิ์ บัตรทองมาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
นักศึกษาไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ตามสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
การใช้สิทธิรักษาพยาบาลสาหรับนักศึกษา อายุยังไม่ครบ 20 ปี และบิดา/มารดาเบิกได้
- กรณีเบิกค่ารักษาจากกรมบัญชีกลาง ให้นาบัตรประจาตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ เพื่อใช้ในการรูดบัตรชาระค่าบริการ
- กรณีเบิกจากหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/กรุงเทพมหานคร เข้ามารับบริการได้ตามสิทธิ์จนครบ 20 ปี (รัฐวิสาหกิจชาระเงินและ
นาใบเสร็จไปเบิกคืน)
ถ้าเกิด การบาดเจ็บจากอุบัติเ หตุจราจร นัก ศึกษาทุ ก คนต้อ งใช้สิท ธิตาม พรบ. ถ้าค่ าใช้จ่า ยครบตาม พรบ.แล้ว จึงจะใช้ ตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลของนักศึกษาได้
(ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ https://www.rvp.co.th/)
ก่อ นไปฝึ ก งาน/ฝึ ก สหกิ จ นั ก ศึ ก ษาควรตรวจสอบสิ ทธิ รั ก ษาพยาบาลของนั ก ศึ กษาก่ อ น ว่ า ปัจ จุ บั น ใช้ สิ ท ธิบั ต รทองหรื อประกั น สั งคม
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ หรือไม่
นักศึกษาทีไปฝึกงานต่างจังหวัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์จะดูแลค่าใช้จ่ายเฉพาะนักศึกษาทีเป็นสิทธิบัตรทอง/ประกันสังคมของโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์เท่านั้น โดยจะมีหนังสือทีใช้แทนใบส่งตัว ออกโดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้นักศึกษาทีใช้สิทธิบัตรทองถือไปด้วย (เอกสารให้ทาง
คณะติดต่อประสานได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา.มข./หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. )
ช่องทางการรับบริการเมื่อนักศึกษาไป ฝึกงานต่างจังหวัด
- เจ็บป่วยภาวะฉุกเฉิน นักศึกษาเข้ารับบริการทีสถานพยาบาลที่อยูใ่ กล้ทีสุด ค่าใช้จ่ายสถานพยาบาลเรียกเก็บจาก สปสช.
- บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรนักศึกษาเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ทีสุดได้ทุกแห่ง จ่ายค่ารักษาเองแล้วไปเบิกคืนกั บ พรบ. หรือ
สถานพยาบาลนั้นเรียกเก็บจาก พรบ.
- เจ็บป่วยทั่วไป นักศึกษาเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ เข้าร่วมโครงการหลักประกั นสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) และ
แสดงหนังสือส่งตัวทีนาไปด้วย (โรงพยาบาลเอกชนโปรดสอบถามรายละเอียดก่อนเข้ารับบริการ)
นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ให้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลเดิมที่มีอยู่ (โปรดตรวจสอบสิทธิตามวิธีข้อ 3 ) หากใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(บัตรทองโรงพยาบาลอื่น) กรณีนักศึกษาอาศัยในเขตอาเภอเมืองขอนแก่น (มีเอกสารประกอบเช่น สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสัญญาเช่าหอพัก )
ต้องการใช้สิทธิบัตรทอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้นักศึกษาติดต่องานเวชระเบียนและสถิติ อาคาร สว. 2 ชั้น 2 ตรงข้ามอาคารอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวันและเวลาราชการ

5. ถ้าไม่ยินยอมย้ายสิทธิบัตรทองมาเป็น
โรงพยาบาลศรีนครินทร์จะมีผลอย่างไร
6.นักศึกษาทีใช้สิทธิ เบิกค่ารักษา กับบิดา/
มารดา อายุยัง ไม่ครบ 20 ปี ทาอย่างไรจึงจะ
ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา เมือ่ ขอรับบริการ
7. ถ้าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร จะใช้สิทธิ

อย่างไร
8. นักศึกษาไปฝึกงานต่างจังหวัด เมื่อเจ็บป่วย
โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีแนวทางดูแลอย่างไร

9. นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท/
เอก เมือเจ็บป่วยจะใช้บริการอย่างไร

คำถำม

คำตอบ

10. นักศึกษาต่างชาติเจ็บป่วยต้องทาอย่างไร

นักศึกษาต่างชาติสามารถใช้บริการได้ที่ รพ.ศรีนครินทร์ หรือ หน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้ง 3 แห่ง โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง แล้วนาใบเสร็จไป
เบิกคืนจากบริษัทประกัน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1470 / 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันสุขภาพของ
นักศึกษาต่างชาติ) นักศึกษาสามารถใช้บริการด้านสุขภาพได้และชาระค่าบริการเอง (สิทธิประโยชน์ขนึ้ อยู่กับความคุ้มครองบริษัทประกันชีวิต
ที่เลือก)
11. กรณีนักศึกษาจัดทา กิจกรรมต่าง ๆ ที
1. กรณีต้องการเฉพาะยา/เวชภัณฑ์ ให้ทาหนังสือราชการ ให้อาจารย์ทีปรึกษาลงนามรับรอง นาส่งที่สานักงานผู้อานวยการโรงพยาบาล
ต้องการสนับสนุน ยา-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์/ ศรีนครินทร์ (ชั้น 6 สานักงานผู้อานวยการ ) หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มข.หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. เอกสาร ล่วงหน้าอย่างน้อย
ชุดปฐมพยาบาล/ ทีมปฐมพยาบาลหรือ
1 สัปดาห์
บุคลากรทางการแพทย์ ต้องทาอย่างไร
2. กรณีต้องการขอบุคลากรเป็นหน่วยปฐมพยาบาล (แพทย์/พยาบาล/นักกายภาพบาบัด ฯลฯ) ให้ทาหนังสือให้อาจารย์ทีปรึกษาลงนามรับรอง
นาส่งที่สานักงานผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ชั้น 6 สานักงานผู้อานวยการ ) และให้เตรียมงบประมาณสาหรับค่าเวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์และค่าตอบแทนบุคลากรล่วงเวลา ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ฉบับที 5/2558 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินแก่ เจ้าหน้า
ทีทีปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม) ข้อ 5.5.3 ให้พร้อม (รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมที่แผนกการพยาบาลเวช
ปฏิบัติครอบครัว โทร 043-363135-6 โทรภายใน 63135-6 ) หรือ หน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้ง 2 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนำยน 2563
ติดต่อสอบถำม
แผนกกำรพยำบำลเวชปฏิบัติครอบครัว งำนบริกำรพยำบำล โทร.043-363135-6
หน่วยบริกำรปฐมภูมิ นศ.มข. (ศูนย์สุขภำพนักศึกษำ หลังคอมเพล็ค) โทร.043-203454
หน่วยบริกำรปฐมภูมิ 123 มข. (ศูนย์สุขภำพนักศึกษำ หอ 8 หลัง ) โทร. 043-203455
หน่วยบริกำรปฐมภูมสิ ำมเหลี่ยม โทร. 043-2421011

