
คาํถาม - คาํตอบเกี�ยวกบัสิทธิการรักษาของนักศึกษา มข. 

คําถาม คําตอบ 

1.นักศึกษามข. เจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษา

ได้ที�ไหนบ้าง 

 

เจ็บป่วยทั�วไป /ขอใบรับรองแพทย์   ใหน้กัศึกษาขอยา้ยสิทธิเป็นบตัรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเขา้รับบริการที�ศูนยสุ์ขภาพที�เป็น

เครือข่ายของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ตามวนั เวลาเปิดให้บริการซึ� งมีอยู ่3 ศูนย ์ ดงันี�  

 -  ศูนย์สุขภาพนักศึกษา ตั�งอยูห่ลงัศูนยอ์าหาร (Complex)เปิดวนัราชการเวลา 08.00-20.00 น.(มีแพทยต์รวจ) 

 -  ศูนย์สุขภาพ 123 มข. ตั�งอยูห่ลงัหอพกั 8 หลงัเปิดวนัราชการเวลา 08.00-20.00 น.(มีแพทยต์รวจ) 

 -  ศูนย์สุขภาพสามเหลี�ยม ตั�งอยูชุ่มชนสามเหลี�ยม 1 หลงัโรงพยาบาลกรุงเทพ-ขอนแก่น เปิดทุกวนั 

-   วนัราชการเปิดบริการเวลา 08.00-20.00 น.(มีแพทยต์รวจ) 

-   วนัเสาร์ – อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษเ์ปิดบริการเวลา 08.00 – 16.00 น.(ไม่มีแพทย)์ 

เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยหลงัเวลา 20.00 น. ใหรั้บบริการที�หอ้งตรวจอุบติัเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

มีปัญหาเรื�องช่องปากและฟัน  -  นกัศึกษาสิทธิบตัรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์รับบริการไดที้�หอ้งตรวจทนัตกรรมคณะทนัต

แพทยศาสตร์ 

2. สิทธิการรักษามีสิทธิอะไรบ้าง 

 

สิทธิการรักษา มี 3 สิทธิหลกั คือ       

-   สิทธิหลกัประกนัสุขภาพ(บัตรทอง)ถา้เป็นบตัรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื�อเขา้รับบริการที�ศูนยสุ์ขภาพตามขอ้ 1 นกัศึกษาไม่ตอ้ง

จ่ายค่ารักษา ดงันั�นเพื�อประโยชน์ของนกัศึกษา ใหน้กัศึกษาที�เป็นบตัรทองที�อื�นยา้ยสิทธิ� มาเป็นบตัรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

-   สิทธิประกนัสังคมประกนัสังคมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื�อเขา้รับบริการที�ศูนยสุ์ขภาพตามขอ้ 1 นกัศึกษาไม่ตอ้งจ่ายค่ารักษา 

- สิทธิเบิกได้ (ใช้สิทธิตามบิดา/มารดา) ซึ� งนักศึกษาจะใช้สิทธิเบิกตามบิดา/มารดาไม่ได้เมื�ออายุเกิน 20 ปี ดงันั�น เมื�ออายุครบ 20 ปี 

นักศึกษาตอ้งทาํเรื� องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มขอใช้สิทธิบตัรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ที�ศูนยสุ์ขภาพที�เป็นเครือข่ายของ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ตามวนั เวลาเปิดใหบ้ริการ 

3. รู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีสิทธิการรักษาอะไร ถา้นกัศึกษาอยากรู้วา่มีสิทธิการรักษาอะไร สามารถตรวจสอบสิทธิได ้ 2 ช่องทาง คือ 

   -    ติดต่อขอตรวจสอบสิทธิที�ศูนยสุ์ขภาพนกัศึกษา มข. (หลงั Complex) หรือศูนยสุ์ขภาพ 123 มข. (หลงัหอ 8 หลงั) 

   -   ตรวจสอบสิทธิดว้ยตนเองผา่นระบบบริการออนไลน์ทาง WWW.nhso.go.th 

4. การย้ายสิทธิบัตรทองจากโรงพยาบาลอื�นมา

เป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทาํอย่างไร 

การยา้ยสิทธิบตัรทองมาเป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้ติดต่อกรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มขอยา้ยสิทธิที�ศูนยสุ์ขภาพนกัศึกษา (หลงั 

Complex) หรือศูนยสุ์ขภาพ 123 มข.(หลงัหอ 8 หลงั)ในวนัเวลาที�ศูนยสุ์ขภาพเปิดทาํการ  



คําถาม คําตอบ 

5. ถ้าไม่ยนิยอมย้ายสิทธิบัตรทองมาเป็น

โรงพยาบาลศรีนครินทร์จะมีผลอย่างไร 

 

นักศึกษาที�เป็นสิทธิบตัรทองโรงพยาบาลอื�นและไม่ประสงค์ย้ายสิทธิ เมื�อรับบริการที�ศูนยสุ์ขภาพทั�ง 3 แห่ง (ศูนยสุ์ขภาพนกัศึกษา 

ศูนยฯ์ 123 มข. ศูนยส์ามเหลี�ยม) รวมทั�งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นักศึกษาต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั�งหมดแต่ถา้นกัศึกษายนิยอม

ยา้ยสิทธิโดยกรอกแบบฟอร์มขอยา้ยสิทธิบตัรทองกบัโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นกัศึกษาไม่ตอ้งจ่ายค่ารักษา 

6.นักศึกษาที�ใช้สิทธิเบิกกบับิดา/มารดา อายุยงั

ไม่เกนิ 20 ปี ทาํอย่างไรจึงจะไม่ต้องจ่ายค่ารักษา

เมื�อขอรับบริการ 

 

การใช้สิทธิรักษาพยาบาลสําหรับนักศึกษาอายุยงัไม่เกนิ 20 ปี และมีบิดา/มารดาเบิกได้ 

   -    ถา้ทาํจ่ายตรงกบัโรงพยาบาลศรีนครินทร์แลว้  ไม่ตอ้งจ่ายค่ารักษา 

   -   ถา้ยงัไม่ทาํบตัรจ่ายตรงกบัโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นกัศึกษาตอ้งจ่ายค่ารักษาก่อน แลว้นาํใบเสร็จรับเงินไปใหบิ้ดา/มารดาเบิกคืน 

 การทําบัตรจ่ายตรงกับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  ให้ยื�นบตัรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มที�งานเวชระเบียนและสถิติ ชั�น 2  ตรงขา้ม

อาคารอุบติัเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ในวนั เวลาราชการ   นกัศึกษาจะใชสิ้ทธิจ่ายตรงไดห้ลงัยื�นเอกสาร 3-4 สัปดาห์ 

7. ถ้าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร  จะใช้สิทธิ 

อย่างไร 

ถา้เกิดบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรนักศึกษาทุกสิทธิต้องจ่ายค่ารักษาเอง และนาํใบเสร็จไปเบิกคืนกบับริษทัประกนั  ถา้ค่าใชจ่้ายเกิน 

30,000 บาท จึงจะใชสิ้ทธิเดิมของนกัศึกษาได ้

8. นักศึกษาไปฝึกงานต่างจังหวดั  เมื�อเจ็บป่วย

โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีแนวทางดูแลอย่างไร 

นกัศึกษาที�ไปฝึกงานต่างจงัหวดั  โรงพยาบาลศรีนครินทร์จะดูแลเฉพาะนักศึกษาที�เป็นสิทธิบัตรทองของโรงพยาบาลศรีนครินทร์เท่านั�น  

โดยจะมีหนงัสือที�ใชแ้ทนใบส่งตวั ออกโดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ใหน้กัศึกษาที�ใชสิ้ทธิบตัรทองถือไปดว้ย  

ช่องทางการรับบริการเมื�อนักศึกษาไปฝึกงานต่างจังหวดั 

- เจบ็ป่วยฉุกเฉินนกัศึกษาเขา้รับบริการที�สถานพยาบาลที�อยูใ่กลที้�สุดไดทุ้กแห่ง ค่าใชจ่้ายสถานพยาบาลเรียกเก็บจาก สปสช. 

- บาดเจ็บจากอุบติัเหตุจราจรนกัศึกษาเขา้รับบริการที�สถานพยาบาลที�อยู่ใกลที้�สุดไดทุ้กแห่ง จ่ายค่ารักษาเองแลว้ไปเบิกคืนกบั 

พรบ. หรือสถานพยาบาลนั�นเรียกเก็บจาก พรบ. 

- เจ็บป่วยทั�วไปนกัศึกษาเขา้รับบริการที�สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที�เขา้ร่วมโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้(บตัร

ทอง) และแสดงหนงัสือส่งตวัที�ถือไปดว้ย ค่าใชจ่้ายสถานพยาบาลจะเรียกเก็บจาก สปสช. ตามสิทธิที�บตัรทองคุม้ครอง 

9. นักศึกษาปริญญาโท/เอก เมื�อเจ็บป่วยจะเป็น

อย่างไร 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท/เอก ใหใ้ชสิ้ทธิเดิมที�มีอยู ่กรณีนกัศึกษาอาศยัในเขตอาํเภอเมืองขอนแก่นตอ้งการใชสิ้ทธิบตัรทอง 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ใหน้กัศึกษาติดต่องานเวชระเบียนและสถิติ    อาคาร สว. 2ชั�น 2ตรงขา้มอาคารอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ในวนั เวลาราชการ 

10. นักศึกษาต่างชาตเิจ็บป่วยต้องทาํอย่างไร  นกัศึกษาต่างชาติ ที�มีรหสันกัศึกษาขึ�นตน้ตั�งแต่ 57,58…เป็นตน้ไปใหท้าํประกนัสุขภาพและจ่ายค่ารักษา และนาํใบเสร็จไปเบิกคืน 

 



คําถาม คําตอบ 

11. กรณนัีกศึกษาจัดทาํกจิกรรมต่าง ๆ ที�

ต้องการยา-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์/ชุดปฐม

พยาบาล/ ทมีปฐมพยาบาลต้องทาํอย่างไร 

ต้องการเฉพาะยา/เวชภัณฑ์ทาํหนงัสือใหอ้าจารยที์�ปรึกษาลงนามรับรองส่งที�หวัหนา้ศูนยสุ์ขภาพ 123 มข. ล่วงหนา้1 สัปดาห์ 
 

ต้องการขอบุคลากรเป็นหน่วยปฐมพยาบาล (แพทย์/พยาบาล/นักกายภาพบําบัด) ให้ทาํหนงัสือใหอ้าจารยที์�ปรึกษาลงนามรับรอง ส่งที� 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และให้เตรียมงบประมาณสําหรับค่าเวชภณัฑ์ทางการแพทยแ์ละค่าตอบแทนบุคลากรล่วงเวลา 

ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบบัที� 5/2558 เรื�องหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินแก่เจา้หนา้ที�ที�ปฏิบติังานในคณะแพทยศาสตร์ มข.

เป็นกรณีพิเศษ (เพิ�มเติม) ขอ้ 5.5.3 ใหพ้ร้อม 

 

สอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมไดที้�     

-     แผนกการพยาบาลเวชปฏิบติัครอบครัว โทรศพัท ์043 – 363135-6  โทรศพัทภ์ายใน 63135-6  email – mdpcu@kku.ac.th 

-     ศูนยสุ์ขภาพนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (หลงัคอมเพล็กซ์)โทรศพัท ์043 – 203454  โทรศพัทภ์ายใน 44894-5  email – md166@kku.ac.th 

-     ศูนยสุ์ขภาพ 123  มข. (หลงัหอ 8 หลงั) โทรศพัท ์043 – 203455  โทรศพัทภ์ายใน 44537  email – mdpcu123@kku.ac.th  

-     ศูนยสุ์ขภาพสามเหลี�ยม โทรศพัท ์043 – 242101  email – md167@kku.ac.th  

 

 

 




