
 

 

 

 
เจ็บป่วยทั่วไป/ ขอใบรับรองแพทย์ / ท ำแผล/ บริกำรวัคซีน   

นักศึกษำสำมำรถขอรับบริกำรที่หน่วยบริกำรสุขภำพระดับปฐมภูมิที่ใดก็ได้ ตำมควำมสะดวก  ดงันี ้

ในวันรำชกำร  จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เปิดบริกำรเวลำ 08.00 – 20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หน่วยบริกำรปฐมภูมินกัศึกษำ มข. ( ศูนย์สขุภำพนกัศึกษำ )

(หลังศูนย์อำหำร Complex) โทร. 043-203454 

2. หน่วยบริกำรปฐมภูมิ 123 มข. (หลังหอ 8 หลัง)    

โทร. 043-203455 

3. หน่วยบริกำรปฐมภูมิสำมเหลีย่ม (หลัง รพ.กรุงเทพ)  

โทร. 043 – 242101 

 

วันเสำร์ - อำทิตย/์วันหยุดนักขัตฤกษ์  

เจ็บป่วยฉุกเฉิน/เจ็บป่วยหลังเวลำ 20.00 น. 

ให้รับบริกำรที่ ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (OPD-AE) 

 รพ.ศรีนครินทร ์

บริกำรด้ำนทันตกรรม  : ให้รับบริกำรทีโ่รงพยำบำลทันตกรรม    

คณะทันตแพทยศำสตร์  เวลำ 08.00 – 16.00 น. 
 

 

 
การใช้บริการรักษาพยาบาล 

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  
เครือข่ายโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

 
 

กำรบริกำร 

 บริกำรตรวจรักษำโรคทั่วไป 

 บริกำรหัตถกำร /ท ำแผล /เจำะเลือด 

 ใบรับรองแพทย์สุขภำพดี 
 ให้ค ำปรึกษำปัญหำสุขภำพ /วัยรุ่น /สุขภำพจิต 

 ขึ้นทะเบียนสิทธิประกนัสุขภำพแห่งชำติ 
    (บัตรทอง รพ.ศรีนครินทร์ )ส ำหรับนักศึกษำ มข. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จะรู้ได้อย่ำงไรว่ำสิทธิกำรรักษำของนักศึกษำ คือสิทธิอะไร ง่ำยนิดเดยีว!!! 

 ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง ผ่ำนเวบ็คือ 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”     ระบบจะแสดงข้อมูลสิทธกิำรรักษำพยำบำล 

 

 

 

 

 

สิทธิกำรรักษำพยำบำล 

ของนักศึกษำมหำวทิยำลัยขอนแก่น 

           โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ และมหำวิทยำลัยขอนแก่น มีควำมยินดีและพร้อมที่ให้กำรดูแลสุขภำพ

นักศึกษำทุกคนที่เข้ำมำศึกษำในรั้วมหำวิทยำลัยขอนแก่น ดังนั้นเพื่อควำมสะดวกในกำรขอรับบริกำรเม่ือเจ็บป่วย และ     

ลดภำระค่ำรักษำพยำบำลเม่ือเจ็บป่วย  นักศึกษำควรขึ้นทะเบียนสิทธิกำรรักษำไว้กับโรงพยำบำลศรีนครินทร์ 

http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml


2.1 สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (บัตรทองโรงพยำบำลศรีนครินทร์ /หน่วยบริกำร
ปฐมภูมิโรงพยำบำล ศรีนครินทร์)  กรณีนี้สามารถใช้บริการรกัษาพยาบาล ที่ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /หน่วยบริการปฐมภูมิ  ตามสิทธปิระโยชน์ในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
           ยกเว้นกรณีใบรับรองแพทย์สุขภาพดี และยานอกบัญชบีางชนิด 

2.2 สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (บัตรทองโรงพยำบำลอ่ืนๆ )   
กรณีนี้ให้นักศึกษากรอกข้อมูลค าร้องขอเปลี่ยนสถานบริการเป็นโรงพยาบาล      
ศรีนครินทร์ (ไม่เก่ียวข้องกับการย้ายทะเบียนบ้าน)  สามารถติดต่อสอบถาม-
ด าเนินการได้ที่ หน่วยบริการปฐมภูมิ นักศึกษา มข./หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข.     
** มิฉะนั้น จะต้องด ำเนินกำรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลเอง 

(ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน ) 
 

 

 

 
 

สิทธิกำรรักษำพยำบำล ของนักศึกษำ มข. ทีพ่บบ่อย มีดังนี้ 

1. สิทธิกำรรักษำพยำบำลกรณีสิทธิของข้ำรำชกำรกรมบัญชีกลำง / รัฐวิสำหกิจ 
 / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (บัตรทอง ) 
     มีสองกรณี คือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิกำรรักษำพยำบำล 

ของนักศึกษำมหำวทิยำลัยขอนแก่น 

                                สิทธิส ำหรับบุตรข้ำรำชกำร หรือหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

                                โดยสิทธิเบิกจากกรมบัญชีกลาง ให้นักศึกษาน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มา                            

                                รับบริการ เพราะต้องใช้บัตรประชาชนในการรูดเพื่อช าระ มิฉะนั้น นักศึกษาจะต้องส ารอง  

                                จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลก่อน แล้วจึงน าใบเสร็จรับเงินใบใช้เบิกยังหน่วยงานต้นสังกัดของ 

                                ผูป้กครอง  

                             ส่วนสิทธิเบิกจำกหน่วยงำนของรัฐต่ำงๆที่สำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้มีดังนี้  

                                อปท./พนักงานเทศบาล/อบต./องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น/กรุงเทพมหานคร 

                ธนาคารแห่งประเทศไทย/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ต้องส ารองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล                 

                    ก่อนทุกครั้งแล้วน าใบเสร็จให้ผู้ปกครองเบิกจากต้นสังกัด)  
     ** กรณีที่นักศึกษำอำยุครบ 20 ปีบริบูรณ์ แล้ว จะไม่สำมำรถใช้สิทธิกำรรักษำพยำบำลนี้ได้   จะต้องยื่นเขียนค ำร้องขอขึ้น
ทะเบียนสิทธิเป็นบัตรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (บัตรทอง ) รพ.ศรีนครินทร์โดยสำมำรถยื่นค ำร้องได้ ที่หน่วยบริกำรปฐมภูมิ           
ทั้ง 2 แห่ง โดยใช้เอกสำรเป็นบัตรประจ ำตัวประชำชนและบัตรนักศึกษำ  ในวันรำชกำร เวลำ 08.00 – 20.00 น.  

 

 

 



3. สิทธิประกันสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            พบในนักศึกษาสมัครเข้าท างาน PART TIME ในช่วงเวลาปิดเทอม หรือท างานเสริม                           

                            นอกเวลา และกรอกค าร้องขึ้นทะเบียนใช้สิทธิประกันสังคม ตามแบบฟอร์มของ                  

                            หน่วยงาน/บริษัท  

                                        ในกรณีที่นักศึกษา มีสิทธิประกันสังคมที่ รพ.ศรีนครินทร์ สามารถใช้บริการ  

                                      ตรวจรักษาพยาบาลที่ รพ.ศรีนครินทร์ ได้เลย  หากนักศึกษา ที่ไม่ได้ท างาน     

                                      แล้ว หรือยกเลิกการท างานไปแล้ว สิทธิการรักษาประกันสังคมยังอยู่  ต้องไป  

                                      แจ้งขอยกเลิกสิทธิประกันสังคม ที่ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

                                     (จังหวัดขอนแก่น อยู่บริ เวณศูนย์ราชการ หลังศาลากลางจังหวัดขอนแก่น            

โทร. 043 -239672 ) หลังจากนั้นจึงให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)               

รพ.ศรีนครินทร์) ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้ง 2 แห่ง  

     **  กรณีนักศึกษำระดับปริญญำตรี สิทธิประกันสังคมที่โรงพยำบำลอื่นๆ มีควำมประสงค์ต้องกำรย้ำย

โรงพยำบำลมำเป็นประกันสังคมโรงพยำบำลศรีนครินทร ์สำมำรถด ำเนินกำรได้ โดยสำมำรถติดต่อได้ที่ หน่วย

บริกำรปฐมภูมิ (ศูนย์สุขภำพนักศึกษำ มข.) เพื่อรับเอกสำรและค ำแนะน ำในกำรด ำเนนิกำร  

   *** ส่วนกรณีประกันสังคมที่รพ.อ่ืน ส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ต้องรับผิดชอบค่ำรักษำพยำบำลเอง 

ในกรณีที่เข้ำรับบริกำรที่ โรงพยำบำลศรีนครินทร์  
 

4. นักศึกษำต่ำงชำติ  (International students) 

                                                         นักศึกษาต่างชาติให้ท าประกันสุขภาพทุกราย ยกเว้นนักศึกษาที่รหัส           
                                                     น้อยกว่า 2557 ค่ารกัษาจะรวมอยู่ในค่าลงทะเบียนเรียน (ตามประกาศ  
                                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1470 / 2557  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว   
                                                     ปฏิบัติการประกันสุขภาพของนักศึกษาต่างชาติ) นักศึกษาสามารถใช้  
                                                     บริการด้านสุขภาพได้และช าระค่าบริการเอง (สิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับ            
                                                     ความคุ้มครองบริษัทประกันชีวิตที่เลือก) 

 

 



             นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ (ที่มีสิทธิหลกัประกันสุขภำพแห่งชำติ หรือบัตรทองโรงพยำบำลอ่ืน)                   
ที่ต้องกำรขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  หรือบัตรทอง รพ.ศรีนครินทร์ ( เฉพำะผู้ที่มีหอพักหรือที่พัก
อยู่ในเขตพื้นที่ อ ำเภอเมืองขอนแก่น เท่ำนั้น ) และต้องมีเอกสำรแสดง เช่น ส ำเนำใบเสร็จรับเงินหอพัก ที่มีบ้ำนเลขที่ 
หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือสัญญำเช่ำหอพักที่ระบุชื่อผู้ที่ต้องกำรย้ำยสิทธิ์ มำแสดง พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว
นักศึกษำ/ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน โดยย่ืนค ำร้องได้ที่ งำนเวชระเบียน  ชั้น 2 ตรงข้ำมห้องตรวจอุบัติเหตุและ

ฉุกฉิน รพ.ศรีนครินทร์ ในเวลำรำชกำร เวลำ 08.30 – 15.00 น. ( รอตรวจสอบควำมชัดเจน) 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

     

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

5 

ส ำหรับกำรย้ำยสิทธิ/ขอขึ้นทะเบียน 

สิทธิหลกัประกันสุขภำพแห่งชำติ (บัตรทอง รพ.ศรีนครินทร์ ) 
 มีขั้นตอนดังนี ้

 

หมำยเหตุ : ระยะเวลำกำรขึ้นทะเบียนย้ำยสิทธิใช้เวลำประมำณ 15 – 30 วัน  

สถำนที่ย่ืนค ำร้องส ำหรับนักศึกษำ  1)  หน่วยบริกำรปฐมภูมิ นักศึกษำ มข.  2) หน่วยบริกำรปฐมภูมิ 123 มข. 

มข.                                          

 
 

***  ระบบกำรย่ืนค ำร้องขึ้นทะเบียนสิทธิหลกัประกันสุขภำพแห่งชำติ 

(บัตรทองโรงพยำบำลศรีนครินทร)์ 

ในระบบออนไลน์   *** (รอตรวจสอบ) 



หำกมีข้อสงสัย เกี่ยวกับเรื่องสิทธิกำรรักษำพยำบำล 

สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล  ณ วันที่ 24  มิถุนำยน  2563 

 

 

 
แผนกกำรพยำบำลเวชปฏิบัติครอบครัว งำนบริกำรพยำบำล โทร.043-363135-6 

หน่วยบริกำรปฐมภูมินักศึกษำ มข. (ศูนย์สุขภำพนักศึกษำ หลังคอมเพล็ค) โทร.043-203454 

หน่วยบริกำรปฐมภูมิ 123 มข.     (ศูนย์สุขภำพนักศึกษำ หอ 8 หลัง )     โทร. 043-203455 

หน่วยบริกำรปฐมภูมิสำมเหลี่ยม   (ศูนย์สำมเหลี่ยม)  โทร. 043-242101 

อ้ำงอิงข้อมูล  
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ) 
โทรศัพท์ เบอร์กลาง 02-141-4000 (เวลาราชการ)    โทรสำร 02-143-9730-1  
Website: http://www.nhso.go.th/         โทรศัพทส์ำยด่วน สปสช. 1330 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง 
ส ำนักงำนหลักประกันสังคม (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/ 

 

กำรรักษำพยำบำลกรณีอุบัติเหตุจรำจร 

    อุบัติเหตุทำงจรำจร ตำมกฎหมำย ต้องเบิกจำก 

พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ซ่ึงคุ้มครอง วงเงิน 

30,000 บำท  หลังจำกนั้น ใช้ตำมสิทธิกำรรักษำของ

ผู้ป่วย (จ่ำยตรง/บัตรทอง/ประกันตน) 

    กรณีมี พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ  ผู้ป่วย

ใน รพ.จะมีระบบเรียกเก็บเงิน จำกนั้นใช้ตำมสิทธิกำร

รักษำ กรณีผู้ป่วยนอก ส ำรองจ่ำยค่ำรักษำเองก่อน 

(เบิกคืนจำก พรบ. ภำยหลัง) จนครบวงเงิน แล้วใช้

ตำมสิทธิกำรรักษำ 

   กรณีไม่มีพรบ. (ไม่ได้ต่ออำย)ุ จ่ำยค่ำรักษำเอง

ตำมวงเงินจนครบ แล้วใช้ตำมสทิธิกำรรักษำ 

http://www.nhso.go.th/
https://www.sso.go.th/
http://www.cgd.go.th/
https://www.rvp.co.th/


  

  

ค ำถำม ค ำถำม ––  ค ำตอบ เกี่ยวกบัสิทธิกำรรักษำพยำบำลและข้อมูลสุขภำพของนักศึกษำ มขค ำตอบ เกี่ยวกบัสิทธิกำรรักษำพยำบำลและข้อมูลสุขภำพของนักศึกษำ มข. .     
ค ำถำม ค ำตอบ 

1. นักศึกษา มข. เจ็บป่วยไม่สบาย สามารถเข้า
รับบริการรักษาพยาบาลได้ที่ไหนบ้าง 

เจ็บป่วยท่ัวไป / ขอใบรับรองแพทย์  ให้นักศึกษาขอย้ายสิทธิเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ
เข้ารับบริการทีหน่วยบริการปฐมภูมิ ท่ีเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตามวัน - เวลาเปิดให้บริการซึ่งมีอยู่  3 หน่วย ดังนี ้
 1. หน่วยบริการปฐมภมูิ นักศึกษา มข. ตั้งอยูห่ลังศูนย์อาหาร  (Complex มข.) เปิดวันราชการเวลา 08.00-20.00 น. (มีแพทย์ตรวจ)  
 2. หน่วยบริการปฐมภูม1ิ23 มข. ตั้งอยูห่ลังโรงอาหารหอพัก 8 หลัง เปิดวันราชการเวลา 08.00-20.00 น. (มีแพทย์ตรวจ) 
 3. หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลียม  ตั้งอยูชุ่มชนสามเหลี่ยม1 ถนนหลังโรงพยาบาลกรุงเทพ-ขอนแก่น เปิดทุกวันราชการ เวลา 08.00-
20.00 น. (มีแพทย์ตรวจเวลา 08.00 – 12.00 และ 16.00-20.00 น.)  
เจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน/ หลังเวลา 20.00 น./ วันหยุดราชการ  ให้รับบริการทีห่้องตรวจอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน (OPD AE) โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
มีปัญหาด้านช่องปากและฟัน – นักศึกษาสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์รับบริการได้ที่ โรงพยาบาลทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์  

2. สิทธิการรักษาพยาบาลมีสิทธิอะไรบ้าง 
 

สิทธิการรักษา มี 3 สิทธิหลักคือ 
   1. สิทธิหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ถ้าเปน็บัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมือเข้ารบับริการทีศูนยส์ุขภาพตามข้อ 1  
นักศึกษาไม่ต้องจ่ายค่ารักษา ดังนัน้เพือ่ประโยชน์ของนักศึกษา ให้นักศึกษาที่เป็นบัตรทองทีอ่ืน่ ย้ายสทิธิการรักษาพยาบาลมาเป็นบัตรทอง
โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ 
   2. สิทธิประกันสังคม  หากเป็นประกนัสังคมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อเขา้รับบริการทีศูนย์สุขภาพตามข้อ  1 นักศึกษาไม่ต้องจ่ายค่า
รักษา  
   3.  สิทธิเบิกได้(กรมบัญชีกลาง/ อปท./รัฐวิสาหกิจ ใช้สิทธิตามบิดา/มารดา) ซึง่นักศึกษาจะใช้สิทธิเบิกตามบิดา/มารดา ไมไ่ด้เมื่ออายุเกิน 
20 ปี ดังนัน้ เมื่ออายุครบ 20 ปี นักศึกษาต้องท า 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. ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองผา่นระบบบริการออนไลน์ทาง http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml 
 
 
 
 
 

 

http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml


ค ำถำม ค ำตอบ 
4. การย้ายสิทธิบัตรทองจากโรงพยาบาลอื่นมา 
เป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ท าอย่างไร 

การย้ายสิทธิบัตรทองมาเป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ให้ติดต่อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มขอย้ายสิทธิที่ หน่วยบริการปฐมภูมิ นักศึกษา มข. 
(หลัง Complex) หรือ หน่วยบริการปฐมภูมิ123 มข. (หลังหอ 8 หลัง)  ในวันเวลาเปิดท าการ 
 หมายเหตุ : การกรอกข้อมูลย้ายสิทธิรักษาพยาบาลไม่เกี่ยวข้องกับการย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษา 

5. ถา้ไม่ยินยอมย้ายสิทธิบัตรทองมาเป็น 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์จะมีผลอย่างไร 

นักศึกษาทีเป็นสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลอื่นและไม่ประสงค์ย้ายสิทธิเมื่อรับบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์และ หน่วยบริการปฐมภูมิใน
เครือข่าย ทั้ง 3 แห่ง (หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มข. หน่วยบริการปฐมภูมิ123 มข. และหน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลียม) นักศึกษา
ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองท้ังหมด แต่ถ้านักศึกษายินยอมย้ายสิทธิโดยกรอกแบบฟอร์มขอย้ายสิทธิ์บัตรทองมาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
นักศึกษาไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ตามสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 

6.นักศึกษาทีใชส้ิทธิ เบิกค่ารักษา กับบิดา/
มารดา อายุยัง ไม่ครบ 20 ปี ท าอย่างไรจึงจะ
ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา เมือ่ขอรับบริการ 

การใช้สิทธิรักษาพยาบาลส าหรับนักศึกษา อายุยังไม่ครบ 20 ปี และบิดา/มารดาเบิกได้  
-  กรณีเบิกค่ารักษาจากกรมบัญชีกลาง ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ เพื่อใช้ในการรูดบัตรช าระค่าบริการ  
-  กรณีเบิกจากหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/กรุงเทพมหานคร เข้ามารับบริการได้ตามสิทธิ์จนครบ 20 ปี (รัฐวิสาหกิจช าระเงินและ
น าใบเสร็จไปเบิกคืน) 

7. ถ้าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร จะใช้สิทธ ิ

อย่างไร 

ถ้าเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร นักศึกษาทุกคนต้องใช้สิทธิตาม พรบ.   ถ้าค่าใช้จ่ายครบตาม พรบ.แล้ว จึงจะใช้ตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลของนักศึกษาได้  
(ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  https://www.rvp.co.th/) 

8. นักศกึษาไปฝึกงานต่างจังหวัด เมือ่เจ็บป่วย 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีแนวทางดูแลอย่างไร 

ก่อนไปฝึกงาน/ฝึกสหกิจ นักศึกษาควรตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลของนักศึกษาก่อน ว่าปัจจุบันใช้สิทธิบัตรทองหรือประกันสังคม
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ หรือไม่ 
นักศึกษาทีไปฝึกงานต่างจังหวัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์จะดูแลค่าใช้จ่ายเฉพาะนักศึกษาทีเป็นสิทธิบัตรทอง/ประกันสังคมของโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์เท่านั้น โดยจะมีหนังสือทีใช้แทนใบส่งตัว ออกโดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้นักศึกษาทีใช้สิทธิบัตรทองถือไปด้วย (เอกสารให้ทาง
คณะติดต่อประสานได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา.มข./หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. ) 
ช่องทางการรับบริการเมือ่นักศึกษาไป ฝึกงานต่างจังหวัด  

- เจ็บป่วยภาวะฉุกเฉิน นักศึกษาเข้ารับบริการทีสถานพยาบาลที่อยูใ่กล้ทีสุด ค่าใช้จ่ายสถานพยาบาลเรียกเก็บจาก สปสช. 
- บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรนักศึกษาเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ทีสุดได้ทุกแห่ง จ่ายค่ารักษาเองแล้วไปเบิกคืนกับ  พรบ. หรือ
สถานพยาบาลนั้นเรียกเก็บจาก พรบ. 
- เจ็บป่วยทั่วไป นักศึกษาเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) และ
แสดงหนังสือส่งตัวทีน าไปด้วย (โรงพยาบาลเอกชนโปรดสอบถามรายละเอียดก่อนเข้ารับบริการ) 

9. นักศกึษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท/
เอก เมือเจ็บป่วยจะใช้บริการอยา่งไร 

นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ให้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลเดิมที่มีอยู่ (โปรดตรวจสอบสิทธิตามวิธีข้อ 3 ) หากใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(บัตรทองโรงพยาบาลอื่น) กรณีนักศึกษาอาศัยในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น (มีเอกสารประกอบเช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือสัญญาเช่าหอพัก)  
ต้องการใช้สิทธิบัตรทอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้นักศึกษาติดต่องานเวชระเบียนและสถิติ อาคาร สว. 2 ช้ัน 2 ตรงข้ามอาคารอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวันและเวลาราชการ 
 

https://www.rvp.co.th/


ค ำถำม ค ำตอบ 
10. นักศกึษาต่างชาติเจ็บป่วยต้องท าอย่างไร นักศึกษาต่างชาติสามารถใช้บริการได้ที่ รพ.ศรีนครินทร์ หรือ หน่วยบริการปฐมภูมิ ท้ัง 3 แห่ง  โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง แล้วน าใบเสร็จไป

เบิกคืนจากบริษัทประกัน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1470 / 2557  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันสุขภาพของ
นักศึกษาต่างชาติ) นักศึกษาสามารถใช้บริการด้านสุขภาพได้และช าระค่าบริการเอง (สิทธิประโยชน์ขึน้อยู่กับความคุ้มครองบริษัทประกนัชีวิต
ที่เลือก) 

11. กรณีนักศึกษาจัดท า กิจกรรมต่าง ๆ ที 
ต้องการสนับสนนุ ยา-เวชภัณฑท์างการแพทย์/
ชุดปฐมพยาบาล/ ทีมปฐมพยาบาลหรือ
บุคลากรทางการแพทย์ ต้องท าอย่างไร 

1. กรณีต้องการเฉพาะยา/เวชภัณฑ์ ให้ท าหนังสือราชการ ให้อาจารย์ทีปรึกษาลงนามรับรอง  น าส่งที่ส านักงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล      
ศรีนครินทร์ (ช้ัน 6 ส านักงานผู้อ านวยการ ) หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มข.หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. เอกสาร ล่วงหน้าอย่างน้อย  
1 สัปดาห์   
2. กรณีต้องการขอบุคลากรเป็นหน่วยปฐมพยาบาล (แพทย/์พยาบาล/นักกายภาพบ าบัด ฯลฯ) ให้ท าหนังสือให้อาจารย์ทีปรึกษาลงนามรับรอง 
น าส่งที่ส านักงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ช้ัน 6 ส านักงานผู้อ านวยการ ) และให้เตรียมงบประมาณส าหรับค่าเวชภัณฑ์ทาง
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 ท้ัง 2 แห่ง  
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