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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ 

1    ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

2    ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

3    ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

4    ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ให้บริการสุขภาพ

อนามยัและ

ประกันภัย

อุบัติเหตนุักศึกษา 

ตามนโยบาย

ส านักงานคณะ

กรรม การการ

อุดมศึกษาและ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

       มีแผนการให้บริการสุขภาพอนามยั ตามนโยบาย

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

การตรวจรักษา  มีบรกิารเภสชักรรม ที่จ าเป็น  สรา้ง

ภูมิคุม้กันโรค  เมื่อมโีรคระบาดและมีแผนการ

ประกันภัยอุบตัิเหตนุักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลยั  

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรที่ประสบภัยอุบัติเหตุ   

มีความสะดวกในการเขา้รับการรักษาพยาบาลและมีคา่

สินไหมชดเชยกรณีทุพพลภาพถาวรและสูญเสียชีวิต  

(กนศ.8.1-01)      

กนศ.8.1-01         

-ประกาศการ

ให้บริการ

สุขภาพและ

การประกันภัย

อุบัติเหต ุ  

 

 2 มีระบบการ

ให้บริการสุขภาพ

อนามยัและ

ประกันภัย

อุบัติเหต ุตาม

แผนที่ก าหนด 

 

    จัด ให้ มี โครงการบริการสุ ขภาพอนามั ยและ

ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา รวม 5 ระบบ ได้แก่  

2.1  โครงการประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัย โดย 

นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์ ได้ตลอด 24  ช่ัวโมง รวมเป็นเงินไม่เกิน 

10,000 บาท ต่อปีการศึกษา มีนักศึกษาใช้บริการ 

จ านวน  4,262 คน คดิเป็นจ านวน 8,458  คร้ัง  

(กนศ.8.1-02) 

           

กนศ.8.1-02       

-ข้อมูลการใช้

บรกิารของ

นักศึกษา

(http://studen

t.psu.ac.th/he

alth) 

 

 

http://student.psu.ac.th/health
http://student.psu.ac.th/health
http://student.psu.ac.th/health
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

             2.2  โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) 

กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นักศึกษาสามารถเข้ารับ

บริการที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

โดยไม่จ ากัดวงเงิน  

          2.3  โครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) 

โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐบาล 

เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ที่มีใบอนุญาตประกอบโรค

ศิลป์ทั่วโลก ได้ตลอด24 ช่ัวโมงได้รับประโยชน์คุ้มครองทั้งคา่

รักษาพยาบาลและค่าชดเชย (กนศ.8.1-03) มีผู้เข้าร่วม

โครงการจ านวน 22.441 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา จ านวน 

19.530  คน และบุคลากร จ านวน 2.911 คน  (กนศ.1.4/4)  

มีนักศึกษาใช้บริการ จ านวน  1,118 คน คิดเป็นจ านวน  

2,702  ครั้ง (กนศ.8.1/2) และบุคลากรใช้บริการจ านวน 25 

คน คดิเป็นจ านวน 27 คร้ัง  พรอ้มทั้งออกหนังสือรับรองการ

ท าประกันภัยให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการกรณีนักศึกษาไปฝึก

ปฏิบัติงาน 

             2.4   บรกิารสร้างเสรมิสุขภาพนักศึกษาที่คลนิิก

สุขภาพ ในวนัจันทร-์ศุกรม์ีพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล 

จากโรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์มาให้บรกิารที่คลินิกตั้งแต่

เวลา 12.30-20.30 น. มีแพทย์ตรวจรักษาและเภสัชกร  ในวัน

จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.00 -20.00 น.  วันเสารแ์ละ

วันหยดุนักขัตฤกษ์ มีพยาบาลและผู้ช่วยบริการเวลา 13.00-

16.00 น. ตลอดปีการศึกษามนีักศึกษาเข้ารับบริการ จ านวน

รวมทั้งสิน้ 6,927  คน (กนศ.8.1-04) 

             2.5  บรกิารยาสามญัประจ าบ้านทีห่้องยาใน

หอพักนักศึกษาทุกอาคาร โดยมีกรรมการนักศึกษาประจ า

หอพักซ่ึงผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ ของงาน

หอพักเป็นผู้ให้บริการ 

 

กนศ.8.1-03     

บันทึก

ข้อตกลง เรื่อง 

การรับ

ประกันภัย

อุบัติเหตสุ่วน

บุคคล 

นักศึกษา และ

บุคลากร

มหาวิทยาลยั

สงขลา-

นครินทร ์ 

ประจ าปี

การศึกษา  

2553(ที่งาน

บรกิารและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 

กนศ.1.4-04     

-เอกสาร

รายชื่อ

นักศึกษาและ

บุคลากรผู้เอา

ประกันภัย   

(ที่งานบรกิาร

และสวสัดิการ

นักศึกษา) 

 



109 

 

 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

    -ข้อมูล

นักศึกษาใช้

บรกิารคลินิก

สุขภาพ (ที่

คลินิกสุขภาพ

นักศึกษา) 

 3 มีเจ้าหนา้ที่

ประสานงาน

บรกิารฉุกเฉิน

ตลอด 24 ชม. 

   -  มีเจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาป่วยใน

ยามวิกาลที่โทร. 4995  

   -  มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับแจ้งเหตุนักศึกษา

ป่วยเรง่ด่วนฉุกเฉินที่โทร.2191 และ1669 ประสานรถรับ-

ส่งโรงพยาบาล ประสานงานคณะ ผู้ปกครอง 

074-284995 

074-282191 

074-281669 

 4 มีการจัด

กจิกรรมให้

ความรู้/

รณรงคส์รา้ง

เสริมและ

ป้องกันโรค 

    มีการจัด/ร่วมจัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้/

รณรงค์ส่งเสริมและป้องกันโรคให้นักศึกษาและบุคลากร  

โ ด ยป ระ ส า น ง าน ร่ ว ม กั บ หน่ ว ย บริ ก า รป ฐมภู มิ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จัดฝึกอบรมให้ความรู้

เก่ียวกับเพศศึกษาโครงการมหกรรมสุขภาพนักศึกษา ให้

การสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านสารเสพติด 

การรณรงค์การไม่เสพสุรา สิ่งเสพติด การอบรมให้

ความรู้เก่ียวกฎจราจร การสอบใบขับขี่ ถนนสีขาวเพื่อลด

อุบัติ เหตุ  การออกก าลังกาย การบริจาคโลหิตจิต

สาธารณะฯ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสรา้งเสริมสุขภาพ จัดป้ายรณรงค์/แจกแผ่น

พับให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ประโยชน์ของการบริจาคโลหิต

ที่ศูนย์อาหารโรงช้างและบริเวณมหาวิทยาลัย  การ

บรโิภคอาหารถูกหลักอนามัย (กนศ.8.1-05) 

กนศ.8.1-05   

รายงาน

โครงการ

พัฒนา

ศักยภาพสู ่

การเป็น

มหาวิทยาลยั 

สรา้งเสริม

สุขภาพ /สมุด

ภาพการจัด

กจิกรรม   

 5 มีการ

ประเมินผล

และน าผลการ

ประเมิน 

     ประเมินผลความพึงพอใจจากนักศึกษาที่ เข้ารับ

บริการที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และที่คลินิกสร้าง

เสริมสุขภาพนักศึกษา นักศึกษามีความสะดวกในการเข้า

รับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.97  

กนศ.8.1-06    

รายงานการ

ประเมินผล

ความพึงพอใจ  
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

  มาปรับปรุง และ 4.11 ตามล าดับ  (กนศ.8.1-06) น าผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาโดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาล เพิ่มเจ้าหน้าทีใ่หบ้รกิารที่คลินิก 

ของผู้ใชบ้รกิาร 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

    1.  มีระบบบริการสุขภาพอนามยันักศึกษาหลายระบบ  ท าให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการเขา้รับ

บรกิาร  ไมต่้องรับภาระช าระเงินส่วนเกินสิทธิ์ และมสีิทธิ์เขา้รับบริการรักษาพยาบาลอุบตัิเหตุ ในโรงพยาบาล

ของรัฐบาล เอกชน คลินิก และโพลีคลนิิกที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ทั่วโลก 

   2.  มีเจ้าหน้าที ่ และคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพกั  ประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาป่วย  พร้อมทัง้

ประสานงานรถฉุกเฉินน าส่งนกัศึกษาเพื่อพบแพทย์ได้ทันที      

   3. บุคลากรมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการประกันภัยอุบัติเหตุกับนักศึกษาในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่ าคน

ละ 100 บาทต่อปี  และได้รับความคุ้มครองสูงเช่นเดียวกับนักศึกษา ท าให้มีความสะดวกในการเขา้รับบริการ

รักษาพยาบาลอุบัติเหตุในโรงพยาบาล เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ทีม่ีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ทั่วโลก 

ประหยัดเงินงบประมาณค่ารกัษาพยาบาลของรัฐ และมสีนิไหมทดแทนแกค่รอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวติ/ทุ

พลภาพ โดยในปี 2553 มีครอบครัวบุคลากรได้รับเงินชดเชยจ านวน 1 ครอบครัว 

     4. การท าประกนัภัยอุบัติเหตุรวมทุกวทิยาเขต ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองคา่รักษาพยาบาลและ

สินไหมทดแทนเป็นเงินจ านวนสูง และได้รับความคุ้มครองภัยก่อการร้ายเพิ่มเป็นพิเศษ  

     5. ในปี 2553 มหาวิทยาลัยมโีครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสรา้งเสริมสุขภาพ ท าใหม้ี

งบประมาณสนับสนุนคณะ หน่วยงานตา่งๆ รว่มจดัท ากิจกรรมรณรงคส์รา้งเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลยั ด้านความรกัและเพศสัมพนัธ์ที่เหมาะสม ด้านสง่เสริมการออกก าลังกาย ด้านการมี

โภชนาการที่ดีรับประทานอาหารปลอดภยัและมีประโยชน์ ด้านส่งเสรมิจิตตปัญญา ด้านส่งเสรมิการไม่เสพสุรา

สิ่งเสพติด  ด้านการปอ้งกันอบุัติเหตุทางจราจร 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

    1. ควรมีเจา้หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานการให้บริการสขุภาพอนามยัและการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา

และบุคลากรโดยตรง เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรกึษาตลอดจนการตดิตาม เยี่ยมเยยีน นักศึกษาป่วยหรือ

ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทั่วถงึ การด าเนนิงานตรวจสอบสิทธิ์ รายการค่ารักษาพยาบาล การแจง้หนี/้ตดิตาม

ทวงหนี ้จัดท าเอกสารเคลมประกันภัย  และการเบกิจา่ยเงนิได้รวดเร็วขึน้ 

    2. ควรมสีถานที่ตัง้คลินิกเสรมิสรา้งสุขภาพนักศึกษาที่เหมาะสม พัฒนาสถานที่และคลินิกให้ได้มาตรฐาน มี

พืน้ที่ใชส้อยเพยีงพอ  เป็นจดุศูนย์กลางส าหรับให้นักศึกษาทุกกลุ่ม เข้ารับบริการไดอ้ยา่งสะดวก 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

    1.  มีการพัฒนาคลินิกสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาเปน็ศนูย์สุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ภายใต้การบริหารจัดการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

    2. มีการจัดท าประกันภัยอบุัติเหตุให้นักศึกษาและบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต ท าให้นักศกึษาและบุคลากรมี

ความสะดวกในการเขา้รับบริการรักษาพยาบาลได้ทัง้ในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก ทั่วโลก  

บรษิัท/ผู้ประกอบการไม่ปฏิเสธการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน มีเงินคา่สนิไหมทดแทนให้ทายาทหรือผู้ปกครอง

กรณีผูเ้อาประกันเสียชวีิต/ทุพพลภาพถาวร และประหยดัเงนิงบประมาณค่ารักษาพยาบาลของรัฐ 

 

 

 

 

 


