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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสติ ผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
--------------------------------------------------เพื่อให้การบริหารงานกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๙ และโดยมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๕ (๔/๒๕๔๙) เมือ่ วันที่ ๒๒ เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงกําหนดแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสติ ผู้ประสบภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“นักเรียน”
หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
“นิสิต”
หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อ ๔ สิทธิในการได้รับเงินช่วยเหลือ ต้องเป็นกรณีนักเรียนหรือนิสิตที่ได้รับความเสียหายจาก
อุบัติเหตุ หรือเกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ หรือภัยที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจาก
ความจงใจของนักเรียนและนิสิตผู้ได้รับความเสียหายเอง หรือนักเรียนและนิสิตมีส่วนก่อให้เกิดเหตุขึ้น หรือ
เกิดจากการจงใจกระทําผิดกฎหมายอาญาของนักเรียนและนิสิตนั้น
ข้อ ๕ ในกรณีที่นักเรียนหรือนิสิตเสียชีวิต ให้จ่ายเงินช่วยเหลือทั้งจํานวนแก่บุคคลที่ระบุไว้ใน
แบบแสดงเจตนา หากผู้ที่ระบุไว้ในแบบแสดงเจตนาฯ เสียชีวิตหรือสาบสูญ หรือไม่มีบุคคลตามที่ระบุไว้ ให้
จ่ า ยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง จํ า นวนแก่ บุ ค คลที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นลํ า ดั บ ถั ด ไป หากไม่ มี บุ ค คลที่ ร ะบุ ใ นลํ า ดั บ ถั ด ไป
มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๖ สิทธิของนักเรียนและนิสิต เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ พฤษภาคม ของแต่ละรอบ
ปีการศึกษา
การติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ให้นักเรียนหรือนิสิตหรือบุคคลดังกล่าวในข้อ ๕ ขอรับเงิน
ช่วยเหลือจากกองทุนได้ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตแล้วแต่กรณี
โดยนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ยื่นคําขอตามแบบขอรับเงินช่วยเหลือที่สํานักงาน
โรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ส่ ว นกรณี นิ สิ ต ให้ ยื่ น คํ า ขอตามแบบขอรั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ที่
กองกิจการนิสิต หากพ้นเวลาที่กําหนด สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือให้เป็นอันระงับไป
ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยอาจเพิกถอน ระงับ หรือเรียกเงินช่วยเหลือคืนหากพบว่านักเรียนหรือนิสิต
มิได้ชําระเงินสมทบเข้าร่วมกองทุน หรือแสดง หรือยินยอมให้ผู้อื่นแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ

ในกรณีที่พบว่านักเรียนหรือนิสิตแสดงหรือยินยอมให้ผู้อื่นแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จถือว่า
นักเรียนหรือนิสิตผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๘ การขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต ให้ใช้
หลักฐานใบเสร็จรับเงิน ใบสรุปงบการรักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ตัวจริงทั้งหมด พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวนักเรียน หรือสําเนาบัตรประจําตัวนิสิต
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ให้ใช้สิทธิตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ก่อน หากเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสิทธิดังกล่าว
เต็มตามสิทธิแล้วจะดําเนินการขอเบิกจากกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตในจํานวนที่เหลืออยู่ โดยให้ใช้
หลักฐานสําเนาในการเบิกจ่ายตามวรรคหนึ่งได้ แต่ต้องรับรองจํานวนเงินที่เบิกไปแล้ว และระบุจํานวน
เงินที่จะขอเบิกเพิ่มให้ชัดเจน
การขอรับเงินตามวรรคหนึ่งและสอง ให้นักเรียนหรือนิสิตผู้ประสบภัย หรือผู้ปกครองของ
นักเรียนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนหรือนิสิตกรอกแบบขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และยื่น
ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ คณะอนุกรรมการกองทุนจะดําเนินการไต่สวนและเสนอความเห็นให้เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ และเสนอประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบโดยเร็ว
ข้อ ๙ ในกรณีที่นักเรียนหรือนิสิตเสียชีวิต ให้ผู้มีสิทธิตาม ข้อ ๕ ยื่นแบบการขอรับเงินช่วยเหลือ
ตามข้อ ๖ โดยใช้หลักฐาน ดังต่อไปนี้
๙.๑ สําเนาใบมรณบัตร
๙.๒ สําเนาใบชันสูตรพลิกศพหรือใบบันทึกประจําวันของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
๙.๓ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรประจําตัวนิสิต
๙.๔ สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ
คณะอนุกรรมการกองทุนจะดําเนินการไต่สวน และเสนอความเห็นให้ประธานคณะกรรมการ
บริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติโดยเร็ว
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่นักเรียน หรือนิสิตผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพ ให้ผปู้ ระสบภัย
หรือผู้ปกครอง หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนหรือนิสติ เป็นผู้มีสิทธิขอรับเงิน การยื่นแบบการขอรับเงิน
ช่วยเหลือตามข้อ ๖ โดยใช้หลักฐานดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ใบรับรองแพทย์
๑๐.๒ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรประจําตัวนิสิต /๓/ ๑๐.๑ ใบรับรองแพทย...
๑๐.๓ สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับสิทธิ
ข้อ ๑๑ เงินรายได้ของกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตให้นําฝากธนาคารในนามบัญชี
กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อ ๑๒ ให้สาํ นักงานเลขานุการกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตมีเงินทดรองจ่ายไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๑๓ ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัส ดิภาพนั กเรียนและนิสิตมีอํานาจสั่ง
จ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๑๔ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตมีอํานาจสั่งจ่ายเงิน
ช่วยเหลือได้ตามสิทธิที่นักเรียนหรือนิสิตผู้ประสบภัยจะได้รับทุกกรณี
ข้อ ๑๕ การพิจารณาและตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและ
นิสิต ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

สวัสดิการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)
http://www.nhso.go.th/NHSOFront/SelectViewFolderAction.do?folder_id=๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๗

การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการควบคุมโรค
๑. การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
๒. การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการ รวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามแผน
งานการให้ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ
๓. การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุม่ เสี่ยง
๔. การวางแผนครอบครัว (ยาคุมกําเนิด ถุงยางอนามัย ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกําเนิด และการทํา
หมันถาวร)
๕. ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณีป้องกันการแพร่เชื้อจากแม่ตั้งครรภ์สู่ลูก
๖. การเยี่ยมบ้าน และการดูแลผู้ป่วยที่บา้ น
๗. การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว
๘. การให้คําปรึกษา (counseling) และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
๙. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก การแนะนํา
ด้านทันตสุขภาพ การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุม่ ที่มคี วามเสี่ยงต่อโรคฟันผุ เช่น กลุม่ เด็ก ผู้
สูงอายุ ผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณศีรษะและลําคอ รวมทั้งการเคลือบหลุมร่องฟัน
บริการด้านการตรวจวินิจฉัย
๑. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา
ทั้งนี้ รวมถึงการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๒. การคลอดบุตรรวมกันไม่เกิน ๒ ครั้ง (กรณีบุตรคลอดแล้วรอดออกมามีชีวิต)โดยนับตั้งแต่ใช้สิทธิใน
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
๓. ค่าอาหาร และค่าห้องสามัญ
๔. การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทําฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาท
ฟันน้ํานม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
๕. ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
๖. การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ
เจ็บป่วยทั่วไป
๑. เข้ารับการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนทุกครั้ง
๒. แจ้งความจํานงขอใช้สิทธิพร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่น
ใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร (ใบเกิด)
หมายเหตุ : ปัจจุบันมีนโยบายใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรทอง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว
ทั้งนี้ ควรเข้ารับบริการในวัน เวลาราชการ หรือเวลาที่หน่วยบริการกําหนดไว้
•

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
การวินิจฉัยว่า เจ็บป่วยฉุกเฉิน แพทย์จะพิจารณาตามข้อบ่งชี้ ดังนี้
๑. โรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หรืออันตรายต่อผู้อื่น
๒. โรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรง ต้องรักษาเป็นการเร่งด่วน
๓. โรคที่ต้องผ่าตัดด่วน หากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต
๔. โรคหรือลักษณะอาการของโรคที่คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้ แพทย์จะพิจารณาจากความดันโลหิต ชีพจร อาการของโรคการวินิจฉัยโรค แนวทางการรักษา
และความเร่งด่วนในการรักษาประกอบด้วย
แนวทางการใช้สิทธิ คือ
๑. เข้ารับการรักษากับหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ใกล้ที่สุด
๒. แจ้งความจํานงขอใช้สิทธิพร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น
ใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร (ใบเกิด)
หมายเหตุ : ๑. กรณีฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการอื่นที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้านอกเหนือหน่วยบริการประจําได้ไม่จํากัดจํานวนครั้ง
๒. ปัจจุบัน มีนโยบายใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรทองครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว
•

กรณีอุบัติเหตุ
ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่หน่วยบริการอื่นนอกเหนือหน่วยประจําครอบครัวได้
ไม่จํากัดจํานวนครั้ง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
กรณีได้ประสบอุบัติเหตุทั่วไป
๑. ควรเข้ารับการรักษายังหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และอยู่ใกล้ที่สุด
๒. แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิพร้อมแสดงเอกสารประกอบ ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
หลักฐานอื่นใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร (ใบเกิด)
กรณีประสบภัยจากรถ
ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิบัตรทองต่อเนื่องจากค่าเสียหายเบื้องต้นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจาก
รถ หรือบริษัทประกันภัยเป็นผู้จ่าย โดย
๑.เข้ารับการรักษายังหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ
๑.๑ แจ้งใช้สิทธิพร้อมหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่
ราชการออกให้และมีรูปถ่าย (หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร) สําเนา พ.ร.บ.รถที่ประสบภัย
๑.๒ หากมีความเสียหายเกินค่าเสียหายเบื้องต้น ให้ผู้ป่วยสํารองจ่ายแล้วไปรับคืนจากบริษัท
ประกันภัยของคู่กรณี (กรณีได้ข้อยุติว่ารถคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด)
๒.เข้ารับการรักษายังหน่วยบริการที่ไม่เข้าร่วมโครงการ
๒.๑ แจ้งใช้สิทธิบัตรพร้อมหลักฐานประกอบได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใด
ที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย (หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร) สําเนา พ.ร.บ.รถที่ประสบภัย
•

๒.๒ ติดต่อสายด่วน สปสช. ๑๓๓๐ เพื่อประสานหาเตียงรองรับ ในการใช้สิทธิบัตรทองต่อเนื่อง
๒.๓ หากมีความเสียหายเกินค่าเสียหายเบื้องต้น ให้ผู้ป่วยสํารองจ่ายแล้วไปรับคืนจากบริษัท
ประกันภัยของคู่กรณี (กรณีได้ข้อยุติว่ารถของคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด)
หมายเหตุ: ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ไม่ได้กําหนดให้โรงพยาบาลเรียกเก็บแทนผู้ประสบภัย
การส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่อง
๑. เข้ารับการรักษา ณ หน่วยบริการที่ระบุในบัตรทอง
๒. แจ้งความจํานงเพื่อขอใช้สิทธิทุกครั้ง พร้อมทั้งแสดงประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่มีรูปถ่าย
ซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี ใช้สําเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
๓. หากการรักษาพยาบาลครั้งนั้นเกินศักยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการปฐมภูมิจะพิจารณา
ส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพที่สูงกว่าตามภาวะความจําเป็นของโรค
•

สรุปแนวปฏิบตั ิการรับสวัสดิการจากบัตรประกันสุขภาพ (สปสช.)
สําหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑. นิ สิ ต ต้ อ งติ ด ต่ อ ลงทะเบี ย นขอทํ า บั ต รประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า กั บ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักฐานที่ต้องใช้
- แบบคําร้องขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน รับรองสําเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบ้าน รับรองสําเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ
- บัตรทองเดิม (ถ้ามี)
คําชี้แจงการขอขึ้นทะเบียนทําบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ให้นิสิตทุกคนยื่นแบบคําร้องขอขึ้นทะเบียน ผู้มีสิทธิ์ในโครงการประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า เพื่อใช้สิทธิด้านการรักษาสุขภาพฟรี ยกเว้นนิสิตที่ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
จากผู้ปกครอง เช่น บุตรข้าราชการ หรือการทําประกันชีวิต ประกันสุขภาพกับบริษัท
ประกันชีวิต
+ นิสิตที่มีบัตรทองอยู่แล้ว การขอย้ายสิทธิจะช่วยให้นิสิตได้รับความสะดวกใน
การรั กษาพยาบาลจากโรงพยาบาลมหาวิ ทยาลัยนเรศวร และระหว่ างที่นิสิ ตออกฝึ ก
ปฏิบัติงาน
+ นิสิตที่ยังไม่เคยมีบัตรทอง แม้ว่านิสิตจะไม่ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่จังหวัด
พิษณุโลก ก็สามารถขอขึ้นทะเบียนบัตรทองเพื่อใช้สิทธิรักษาสุขภาพฟรีได้ โดยใช้สิทธิเข้า
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. งานพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวรออกหนังสือรับรองการใช้สิทธิรักษาพยาบาลด้วยบัตรประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ระหว่างที่นิสิตออกฝึกปฏิบัติงาน โดยส่งข้อมูลดังนี้
- รายชื่อนิสิต
- เลขบัตรประจําตัวประชาชน
- รายชื่อแหล่งฝึกพร้อมที่อยู่
- ระยะเวลาที่นิสิตสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลระหว่างนิสิตออกฝึกปฏิบัติงาน

๓. แจกหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงพยาบาล และให้นิสิตนําติดตัวระหว่างออกฝึกปฏิบัติงาน

วิธีการใช้งาน
เมื่ อ นิ สิ ต เข้ า รั ก ษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ มี ชื่ อ ในหนั ง สื อ รั บ รองที่ อ อกโดยโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตต้องนําหนังสือรับรองและบัตรประจําตัวประชาชน ยื่นให้ฝ่ายทะเบียนก่อนเข้ารับ
การรักษา ทั้งนี้นิสิตไม่ต้องสํารองเงินจ่าย
ข้อมูลเพิ่มเติมหากนิสิตประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยระหว่างฝึกปฏิบัติงาน
๑. กรณีประสบอุบัติเหตุ ซึ่งแยกเป็น ๒ ประเภทคือ อุบัติเหตุทางรถ และอุบัติเหตุทั่วไป
๑.๑ อุบัติเหตุทางรถ หากนิสิตประสบอุบัติเหตุทางรถ และเข้ารักษาพยาบาลนิสิตสามารถใช้สิทธิการ
รักษาพยาบาลได้ดังนี้ (ข้อมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย(คปภ.) http://www.oic.or.th สายด่วนประกันภัย ๑๑๘๖)
- หากรถมีพรบ. นิสิตไม่ต้องสํารองเงินจ่าย และนิสิตสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ตามที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
- ตรวจสอบว่ า รถมี พ รบ.หรื อ ไม่ หากไม่ มี ห รื อ หาคู่ ก รณี ไ ม่ ไ ด้ นิ สิ ต สามารถเลื อ กใช้ สิ ท ธิ
รักษาพยาบาลได้ดังนี้
* นิสิตสํารองเงินจ่ายแล้ว สามารถเบิกจากกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต เป็นค่า
รักษาพยาบาลจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
* นิสิตสํารองเงินจ่ายแล้ว สามารถเบิกจากกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจากสํานักงาน
ประกันภัยจังหวัดตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ต้องมีสําเนา
บันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีประกอบการยื่นหลักฐานด้วย
- หากค่ารักษาพยาบาลเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท นิสิตสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้จากบัตร
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยไม่ต้องสํารองเงินจ่าย (ข้อมูลจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สายด่วน ๑๓๓๐ ทุกวัน ๒๔ ชั่วโมง http://www.nhso.go.th/)
- นิสิตยังสามารถเบิกค่าชดเชยอุบัติเหตุ กรณีผู้ป่วยใน (อย่างน้อย ๒ วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๕
วัน) วันละ ๑๕๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
สวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ (ข้อมูลจาก กองกิจการนิสิต งานประกันสวัสดิภาพนิสิต (www.sad.nu.ac.th)
๑.๒ อุบัติเหตุทั่วไป นิสิตสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับ
สถานพยาบาลที่มีชื่อในหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไม่ต้อง
สํารองเงินจ่าย และยังสามารถเบิกค่าชดเชยอุบัติเหตุ กรณีผู้ป่วยใน (อย่างน้อย ๒ วันขึ้นไป แต่ไม่
เกิน ๑๕ วัน) วันละ ๑๕๐ บาท จากกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และเงินช่วยเหลือนักเรียน
และนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ได้อีกด้วย
๒. กรณีเจ็บป่วย ซึ่งแยกเป็น ๒ ประเภทคือ เจ็บป่วยทั่วไป และเจ็บป่วยฉุกเฉิน
๒.๑ เจ็บป่วยทั่วไป นิสิตสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลที่มีชื่อในหนังสือรับรองที่ออก
โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไม่ต้องสํารองเงินจ่าย
๒.๒ เจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น ผ่าตัดไส้ติ่ง ไข้เลือดออก นิสิตที่มีบัตรทองสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลกับ
สถานพยาบาล โดยไม่ต้องสํารองเงินจ่าย

หมายเหตุ
กรณีนิสิตที่สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพได้ และไปฝึกงาน ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช ทาง
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจะไม่ออกหนังสือรับรองให้ เนื่องจาก ผู้ที่ถือบัตรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร สามารถใช้ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธได้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องสํารองเงินจ่าย
๑. กรณีนิสิตมีความจําเป็นที่ต้องเข้ารับการรักษา ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมกับ
สําเนาหนังสือรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลนั้นๆ ทุกครั้งที่เข้า
รับบริการ
๒. กรณีที่หนังสือรับรองสิทธิไม่สามารถใช้ได้ หรือ มีปัญหาต้องชําระเงินเอง ให้นิสิตประสานกับ
หน่วยงานหลักประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลนั้น หรือ ประสานกลับมาที่หน่วยหลักประกัน
สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทันที(ก่อนชําระเงิน) ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕ ๙๖๕ ๑๐๑๕๑๐๓ หรือ ๐๕๕ ๙๖๕ ๕๔๙ ติดต่อ คุณสาริกา อ้นพรม
๓. นิสิตที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อมีความจําเป็นต้องเข้ารับการรักษา นิสติ ผู้นั้นจะต้องสํารองเงินจ่ายเอง

คู่มือสําหรับนิสิต
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม
ปีการศึกษา ๒๕๕๔

งานพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สารบัญ
• ประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
• ประวัติคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงสร้างองค์การคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
• การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม
- แผนการจัดการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม
- กระบวนการฝึกปฏิบัติงาน สําหรับนิสิต
- กําหนดการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๔
- รายวิชาฝึกปฏิบัติงานและการประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม
- การติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติงาน
• รูปแบบเอกสารการนําเสนอกรณีศึกษาและรูปแบบรายงานการฝึกปฏิบัติงาน

๑
๓

๕
๗
๘
๙
๑๑
๑๒
๑๓

- ตัวอย่างเอกสารกรณีศึกษาประกอบการสัมมนา
- ตัวอย่างแบบปกนอกและปกใน รายงานการฝึกปฏิบัติงาน และปก CD
• แบบคําร้องขอเปลี่ยนแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
• แบบใบลาระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน

๑๕
๑๖
๑๘

• รายชื่อนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา ๒๕๕๔
• กําหนดการนําเสนอการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๔

๒๐

• สวัสดิการระหว่างนิสิตออกฝึกปฏิบัติงาน

๔๑

๑๙
๓๙

