คําถาม - คําตอบเกียวกับสิ ทธิการรักษาของนักศึกษา มข.
คําถาม
คําตอบ
1.นักศึกษามข. เจ็บป่ วยสามารถเข้ ารับการรักษา เจ็บป่ วยทัวไป /ขอใบรับรองแพทย์ ให้นกั ศึกษาขอย้ายสิ ทธิ เป็ นบัตรทองโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ และเข้ารับบริ การทีศูนย์สุขภาพทีเป็ น
เครื อข่ายของโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ตามวัน เวลาเปิ ดให้บริ การซึ งมีอยู่ 3 ศูนย์ ดังนี
ได้ ทไหนบ้
ี
าง
- ศูนย์ สุขภาพนักศึกษา ตังอยูห่ ลังศูนย์อาหาร (Complex)เปิ ดวันราชการเวลา 08.00-20.00 น.(มีแพทย์ตรวจ)
- ศูนย์ สุขภาพ 123 มข. ตังอยูห่ ลังหอพัก 8 หลังเปิ ดวันราชการเวลา 08.00-20.00 น.(มีแพทย์ตรวจ)
- ศูนย์ สุขภาพสามเหลียม ตังอยูช่ ุมชนสามเหลียม 1 หลังโรงพยาบาลกรุ งเทพ-ขอนแก่น เปิ ดทุกวัน
- วันราชการเปิ ดบริ การเวลา 08.00-20.00 น.(มีแพทย์ตรวจ)
- วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิ ดบริ การเวลา 08.00 – 16.00 น.(ไม่มีแพทย์)
เจ็บป่ วยฉุ กเฉินหรือเจ็บป่ วยหลังเวลา 20.00 น. ให้รับบริ การทีห้องตรวจอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ นโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
มีปัญหาเรืองช่ องปากและฟัน - นักศึกษาสิ ทธิ บตั รทองโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ รับบริ การได้ทีห้องตรวจทันตกรรมคณะทันต
แพทยศาสตร์
สิ ทธิ การรักษา มี 3 สิ ทธิหลัก คือ
2. สิ ทธิการรักษามีสิทธิอะไรบ้ าง
- สิ ทธิหลักประกันสุ ขภาพ(บัตรทอง)ถ้าเป็ นบัตรทองโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ เมือเข้ารับบริ การทีศูนย์สุขภาพตามข้อ 1 นักศึกษาไม่ตอ้ ง
จ่ายค่ารักษา ดังนันเพือประโยชน์ของนักศึกษา ให้นกั ศึกษาทีเป็ นบัตรทองทีอืนย้ายสิ ทธิ มาเป็ นบัตรทองโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
- สิ ทธิประกันสั งคมประกันสังคมโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ เมือเข้ารับบริ การทีศูนย์สุขภาพตามข้อ 1 นักศึกษาไม่ตอ้ งจ่ายค่ารักษา
- สิ ทธิ เบิกได้ (ใช้สิทธิ ตามบิ ดา/มารดา) ซึ งนักศึกษาจะใช้สิทธิ เบิ กตามบิ ดา/มารดาไม่ได้เมืออายุเกิ น 20 ปี ดังนัน เมื ออายุครบ 20 ปี
นัก ศึ ก ษาต้องทําเรื องกรอกข้อมู ลตามแบบฟอร์ มขอใช้สิ ทธิ บตั รทองโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ไ ด้ที ศูนย์สุ ขภาพที เป็ นเครื อข่า ยของ
โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ตามวัน เวลาเปิ ดให้บริ การ
ถ้านักศึกษาอยากรู ้วา่ มีสิทธิ การรักษาอะไร สามารถตรวจสอบสิ ทธิ ได้ 2 ช่องทาง คือ
3. รู้ ได้ อย่ างไรว่ าตนเองมีสิทธิการรักษาอะไร
- ติดต่อขอตรวจสอบสิ ทธิ ทีศูนย์สุขภาพนักศึกษา มข. (หลัง Complex) หรื อศูนย์สุขภาพ 123 มข. (หลังหอ 8 หลัง)
- ตรวจสอบสิ ทธิ ดว้ ยตนเองผ่านระบบบริ การออนไลน์ทาง WWW.nhso.go.th
4. การย้ ายสิ ทธิบัตรทองจากโรงพยาบาลอืนมา การย้ายสิ ทธิ บตั รทองมาเป็ นโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ให้ติดต่อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ มขอย้ายสิ ทธิ ทีศูนย์สุขภาพนักศึกษา (หลัง
Complex) หรื อศูนย์สุขภาพ 123 มข.(หลังหอ 8 หลัง)ในวันเวลาทีศูนย์สุขภาพเปิ ดทําการ
เป็ นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทําอย่ างไร

คําถาม
5. ถ้ าไม่ ยนิ ยอมย้ ายสิ ทธิบัตรทองมาเป็ น
โรงพยาบาลศรี นครินทร์ จะมีผลอย่ างไร

คําตอบ
นักศึกษาทีเป็ นสิ ทธิ บตั รทองโรงพยาบาลอืนและไม่ ประสงค์ ย้ายสิ ทธิ เมือรับบริ การทีศูนย์สุขภาพทัง 3 แห่ง (ศูนย์สุขภาพนักศึกษา
ศูนย์ฯ 123 มข. ศูนย์สามเหลียม) รวมทังโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ นักศึกษาต้ องจ่ ายค่ ารักษาพยาบาลเองทังหมดแต่ถา้ นักศึกษายินยอม
ย้ายสิ ทธิ โดยกรอกแบบฟอร์ มขอย้ายสิ ทธิ บตั รทองกับโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ นักศึกษาไม่ตอ้ งจ่ายค่ารักษา
6.นักศึกษาทีใช้ สิทธิเบิกกับบิดา/มารดา อายุยงั
การใช้ สิทธิรักษาพยาบาลสํ าหรับนักศึกษาอายุยงั ไม่ เกิน 20 ปี และมีบิดา/มารดาเบิกได้
ไม่ เกิน 20 ปี ทําอย่ างไรจึงจะไม่ ต้องจ่ ายค่ ารักษา - ถ้าทําจ่ายตรงกับโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ แล้ว ไม่ตอ้ งจ่ายค่ารักษา
- ถ้ายังไม่ทาํ บัตรจ่ายตรงกับโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ นักศึกษาต้องจ่ายค่ารักษาก่อน แล้วนําใบเสร็ จรับเงินไปให้บิดา/มารดาเบิกคืน
เมือขอรับบริการ
การทําบัตรจ่ ายตรงกับ โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ให้ยืนบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์ มทีงานเวชระเบียนและสถิติ ชัน 2 ตรงข้าม
อาคารอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ นโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ในวัน เวลาราชการ นักศึกษาจะใช้สิทธิ จ่ายตรงได้หลังยืนเอกสาร 3-4 สัปดาห์
7. ถ้ าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร จะใช้ สิทธิ
ถ้าเกิดบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรนักศึกษาทุกสิ ทธิต้องจ่ ายค่ ารักษาเอง และนําใบเสร็ จไปเบิกคืนกับบริ ษทั ประกัน ถ้าค่าใช้จ่ายเกิน
30,000 บาท จึงจะใช้สิทธิ เดิมของนักศึกษาได้
อย่ างไร
8. นักศึกษาไปฝึ กงานต่ างจังหวัด เมือเจ็บป่ วย นักศึกษาทีไปฝึ กงานต่างจังหวัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จะดูแลเฉพาะนักศึกษาทีเป็ นสิ ทธิบัตรทองของโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ เท่ านัน
โรงพยาบาลศรี นครินทร์ มีแนวทางดูแลอย่ างไร โดยจะมีหนังสื อทีใช้แทนใบส่ งตัว ออกโดยโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ให้นกั ศึกษาทีใช้สิทธิ บตั รทองถือไปด้วย
ช่ องทางการรับบริการเมือนักศึกษาไปฝึ กงานต่ างจังหวัด
- เจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นนักศึกษาเข้ารับบริ การทีสถานพยาบาลทีอยูใ่ กล้ทีสุ ดได้ทุกแห่ง ค่าใช้จ่ายสถานพยาบาลเรี ยกเก็บจาก สปสช.
- บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุจราจรนักศึกษาเข้ารับบริ การทีสถานพยาบาลทีอยู่ใกล้ทีสุ ดได้ทุกแห่ ง จ่ายค่ารักษาเองแล้วไปเบิกคืนกับ
พรบ. หรื อสถานพยาบาลนันเรี ยกเก็บจาก พรบ.
- เจ็บป่ วยทัวไปนักศึกษาเข้ารับบริ การทีสถานพยาบาลของรัฐหรื อเอกชนทีเข้าร่ วมโครงการหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า(บัตร
ทอง) และแสดงหนังสื อส่ งตัวทีถือไปด้วย ค่าใช้จ่ายสถานพยาบาลจะเรี ยกเก็บจาก สปสช. ตามสิ ทธิ ทีบัตรทองคุม้ ครอง
9. นักศึกษาปริญญาโท/เอก เมือเจ็บป่ วยจะเป็ น นักศึกษาระดับปริ ญญาโท/เอก ให้ใช้สิทธิ เดิมทีมีอยู่ กรณี นกั ศึกษาอาศัยในเขตอําเภอเมืองขอนแก่นต้องการใช้สิทธิ บตั รทอง
โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ให้นกั ศึกษาติดต่องานเวชระเบียนและสถิติ อาคาร สว. 2ชัน 2ตรงข้ามอาคารอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น
อย่ างไร
โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ในวัน เวลาราชการ
นักศึกษาต่างชาติ ทีมีรหัสนักศึกษาขึนต้นตังแต่ 57,58…เป็ นต้นไปให้ทาํ ประกันสุ ขภาพและจ่ายค่ารักษา และนําใบเสร็ จไปเบิกคืน
10. นักศึกษาต่ างชาติเจ็บป่ วยต้ องทําอย่ างไร

คําถาม
11. กรณีนักศึกษาจัดทํากิจกรรมต่ าง ๆ ที
ต้ องการยา-เวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ /ชุ ดปฐม
พยาบาล/ ทีมปฐมพยาบาลต้ องทําอย่ างไร

คําตอบ
ต้ องการเฉพาะยา/เวชภัณฑ์ ทาํ หนังสื อให้อาจารย์ทีปรึ กษาลงนามรับรองส่ งทีหัวหน้าศูนย์สุขภาพ 123 มข. ล่วงหน้า1 สัปดาห์
ต้ องการขอบุคลากรเป็ นหน่ วยปฐมพยาบาล (แพทย์ /พยาบาล/นักกายภาพบําบัด) ให้ทาํ หนังสื อให้อาจารย์ทีปรึ กษาลงนามรับรอง ส่ งที
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ และให้เตรี ยมงบประมาณสําหรับค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และค่าตอบแทนบุคลากรล่วงเวลา
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที 5/2558 เรื องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าทีทีปฏิบตั ิงานในคณะแพทยศาสตร์ มข.
เป็ นกรณี พิเศษ (เพิมเติม) ข้อ 5.5.3 ให้พร้อม

สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที
- แผนกการพยาบาลเวชปฏิบตั ิครอบครัว โทรศัพท์ 043 – 363135-6 โทรศัพท์ภายใน 63135-6 email – mdpcu@kku.ac.th
- ศูนย์สุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลังคอมเพล็กซ์)โทรศัพท์ 043 – 203454 โทรศัพท์ภายใน 44894-5 email – md166@kku.ac.th
- ศูนย์สุขภาพ 123 มข. (หลังหอ 8 หลัง) โทรศัพท์ 043 – 203455 โทรศัพท์ภายใน 44537 email – mdpcu123@kku.ac.th
- ศูนย์สุขภาพสามเหลียม โทรศัพท์ 043 – 242101 email – md167@kku.ac.th

