สวัสดิการหน่วยพยาบาล
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานทีต่ ั้ง หน่วยพยาบาล ชั้น ๑ กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี อาคาร ๑๓
เวลาบริการ  ในเวลาราชการโดยไม่หยุดพักกลางวัน (จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
 นอกเวลาราชการสามารถใช้บริการรถฉุกเฉินนําส่งโรงพยาบาล
หมายเลขโทรศัพท์ภายในเบอร์ ๑๑๑๑
หน่วยพยาบาลมีขอบข่ายการบริการเป็นแบบบริการปฐมภูมิ เน้น การดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น
โดยครอบคลุมการบริการ ดังนี้
๑. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเผยแพร่และให้
ความรู้ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ผรู้ ับบริการเกิดองค์ความรู้และสร้างพฤติกรรมสุขภาพ
ด้วยตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม โดยนักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการได้
๒. ด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรค เป็นการให้บริการเชิงรุก เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่
เหมาะสมสามารถเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพจนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรนําไปสู่ความ
ร่วมมือในการรับผิดชอบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน โดยนักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการได้
๓. ด้านการรักษาพยาบาล ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น นอนพักรักษา สังเกตอาการ รักษา
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ส่งต่อผู้ป่วย หากจําเป็นต้องพบแพทย์ได้เบื้องต้น ณ หน่วยพยาบาล
๔. ด้านการฟืน้ ฟูสภาพ เป็นการบริการช่วยเหลือผู้รับบริการที่ด้อยสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ
และจิตวิญญาณ เพื่อให้คืนสูส่ ภาพเดิม ปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข โดยให้นักศึกษา/เพื่อน
นักศึกษา แสดงความจํานงการขอความช่วยเหลือต่อหน่วยพยาบาลหลังประสบกับปัญหาสุขภาพโดยตรง
๕. ด้านการให้คําปรึกษา ให้คําปรึกษาแบบองค์รวม คือ ร่างกาย จิตใจ ปัญญา จิตวิญญาณ และ
สังคม มุ่งเน้นการมีสุขภาพที่ดี มีความรู้สึกเป็นสุข สร้างสมดุลของชีวิต โดยสามารถขอรับคําปรึกษาได้
ณ หน่วยพยาบาล หรือ ติดต่อได้ตามหมายโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่ให้ไว้
๖. ด้านสุขภาพทางเลือก เป็นการชี้แนะการเลือกช่องทางใหม่ในการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นของ
ชุมชนเพื่อนําไปเสริม/ใช้ร่วม/นําไปใช้ทดแทนการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยการเลือกใช้สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ
โดยนักศึกษาที่สนใจขอรับคําปรึกษา และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวอย่างได้ ณ หน่วยพยาบาล
๗. ด้านสวัสดิการ มีการให้บริการจัดเวชภัณฑ์ประจําหน่วยงาน กระเป๋ายา สวัสดิการโครงการ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) สวัสดิการการรักษาพยาบาลทั่วไป สวัสดิการการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลของวิทยาเขตปัตตานี โดยนักศึกษาขอใช้สวัสดิการได้ ณ หน่วยพยาบาล
๘. ด้านธุรการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป การจัดการด้านการผลิตเอกสาร การ
จัดการด้านพัสดุ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านสารบรรณ การประสานงานด้านต่างๆ
“หากนักศึกษามีปัญหาสุขภาพในทุกด้าน ให้ตัดสินใจขอคําปรึกษาจากหน่วยพยาบาลก่อนเป็นอันดับ
แรกเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาเอง”
สวัสดิการที่เกีย่ วข้องกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล
นักศึกษาควรศึกษาสิทธิต่างๆ ดังนี้
๑. บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

รักษาพยาบาลกรณีโรค/อาการทั่วไป เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่ระบุใน
บัตร แสดงความจํานงเพื่อขอใช้สิทธิทุกครัง้ ควรไปรักษาในเวลาทําการ หรือเวลาที่สถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลกําหนด
รักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุ เข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกแห่ง หรือโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยรักษาโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ได้ระบุในบัตรได้
ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
๒. พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.)
ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ประชาชนทุกคนที่ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย อนามัย หรือชีวิต ของ
ผู้ประสบภัย อันเนื่องจากรถที่ใช้หรือใช้รถอยู่ในทางหรือเนื่องจากสิ่งของที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น และอยู่
ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ได้แก่ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอกรถ และทายาทโดยธรรมของ
ผู้ประสบภัย (กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต)
วงเงินคุ้มครอง บริษัทที่รับประกันภัยต้องจ่ายผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ วงเงินสูงสุดไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคนแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ค่าเสียหายเบื้องต้น วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น
- จํานวนเท่าทีจ่ ่ายจริงไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
- จํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท สําหรับความเสียหายต่อชีวิต เป็นค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอัน
จําเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพผู้ประสบภัย
- จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท สําหรับผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายหลังจากมีการรักษาใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ส่วนที่ ๒ เสียหายส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
เมื่อมีการพิสูจน์ความถูกผิดแล้ว กรณีความเสียหายต่อชีวิต หรือตามที่กฎกระทรวงกําหนดกรณีใด
กรณีหนึ่งหลายกรณี ดังนี้ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะ
สืบพันธ์ เสียแขนขา มือ เท้า นิ้ว และอวัยวะอื่นใด จิตพิการอย่างติดตัว ทุพพลภาพอย่างถาวร
กรณีรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่จัดทําประกันภัย จะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยเพียงค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้
- จํานวนเท่าทีจ่ ่ายจริงไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท สําหรับความเสียหายต่อร่างกาย และอนามัย
- จํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท สําหรับความเสียหายต่อชีวิต เป็นค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอัน
จําเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพผู้ประสบภัย
- จํานวนเงินตาม ๑ และ ๒ รวมกันไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท สําหรับผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความ
ตายหลังจากมีการรักษา
๓. สวัสดิการของวิทยาเขตปัตตานี
การรักษาพยาบาลกรณีโรค/อาการทั่วไป
นักศึกษาเข้ารับบริการได้ ณ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริการสุขภาพวิทยาเขตปัตตานี ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
กรณีการเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยนอก หมายถึง เมื่อไปรับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วไม่ได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
นักศึกษาสามารถเบิกได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐๐ บาท และเป็นเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา โดย

นักศึกษาจะต้องชําระค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าก่อน แล้วนํา ใบเสร็จรับเงิน มาดําเนินการขอเบิกเงินคืนได้ที่
หน่วยพยาบาล
กรณีการเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยใน หมายถึง เมื่อไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
นักศึกษาสามารถเบิกได้ไม่เกิน ๓๐ วัน/ปีการศึกษา และเป็นเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา โดย
นักศึกษาจะต้องชําระค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าก่อน แล้วนํา ใบเสร็จรับเงิน พร้อม ใบรับรองแพทย์ มา
ดําเนินการขอเบิกเงินคืนได้ที่หน่วยพยาบาล
หมายเหตุ ในการขอเบิกค่ารักษาพยาบาลนักศึกษาจะต้อง แสดงใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนทุกครั้ง
และสามารถใช้สิทธิได้เฉพาะขณะที่เปิดภาคเรียนเท่านั้น
การรักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัตเิ หตุ
เมื่อนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุจะเข้ารับการรักษา ณ สถานรักษาพยาบาลใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นคลินิก
โรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลของรัฐทั่วไป สามารถเบิกได้ไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาท ไม่จํากัดจํานวนครั้ง
โดยนักศึกษาจะต้องชําระค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าก่อน และนําใบเสร็จรับเงิน(ตัวจริง) พร้อมใบรับรองแพทย์
มาติดต่อขอเบิกค่าสินไหมทดแทนคืนได้ที่หน่วยพยาบาล
ข้อยกเว้นในการคุ้มครองที่สาํ คัญ ดื่มสุรามีแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิกรัม การฆ่าตัวตาย
การรับเชื้อโรคปรสิต การแท้งลูก การรักษาฟันหรือรากฟัน เว้นแต่รักษาภายใน ๗ วันนับจากวันเกิดเหตุ และ
อาหารเป็นพิษ เป็นต้น
หมายเหตุ ในการเลือกสวัสดิการใดๆ สําหรับใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลนักศึกษาควรศึกษาสิทธิที่
เกี่ยวข้องกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้ง ๓ สิทธิ์ให้ดแี ละละเอียดก่อน เพื่อให้นักศึกษาได้รับผลประโยชน์
สูงสุดจากการรักษาพยาบาลทุกครั้ง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
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