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ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

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  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการให้ 

บรกิารสุขภาพ

อนามัยและ

ประกันภยัอุบตัิเหตุ

นักศึกษาตาม

นโยบายส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและ

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร์ 

       มีแผนการให้บริการสุขภาพอนามัย ตามนโยบาย

ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาและ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

การตรวจรักษา  มีบริการเภสัชกรรม ที่จ าเป็น  สร้าง

ภูมิคุ้มกันโรค  เมื่อมี โรคระบาดและมีแผนการ

ปร ะ กั น ภั ย อุ บั ติ เ ห ตุ นั ก ศึ ก ษ า  บุ คล า ก ร ขอ ง

มหาวิทยาลัย  เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรที่ประสบ

ภัยอุบัติ เหตุ   มีความสะดวกในการเข้ารับการ

รักษาพยาบาลและมีค่าสินไหมชดเชยกรณีทุพพลภาพ

ถาวรและสูญเสียชีวิต  (กนศ.8.1-01)      

กนศ.8.1-01         

-ประกาศการ

ให้บริการสุขภาพ

และการ

ประกันภัย

อุบัติเหต ุ  

 

 2 มีระบบการ

ให้บริการ

สุขภาพอนามัย

และประกันภยั

อุบัติเหต ุตาม

แผนที่ก าหนด 

 

   จัด ให้มี โครงการบริการสุ ขภาพอนามัยและ

ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา รวม 5 ระบบ ได้แก ่ 

2.1  โครงการประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัย โดย 

นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์ ได้ตลอด 24  ช่ัวโมง รวมเป็นเงินไม่เกิน 

10,000 บาท ต่อปีการศึกษา มีนักศึกษาใช้บริการ 

จ านวน  3,781 คน คดิเป็นจ านวน 7,633  คร้ัง  

(กนศ.8.1-02)       

กนศ.8.1-02       

-ข้อมูลการใช้

บรกิารของ

นักศึกษา

(http://student.p

su.ac.th/health) 

http://student.psu.ac.th/health
http://student.psu.ac.th/health
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ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

          2.2  โครงการประกันสุขภาพถว้นหน้า (บัตรทอง) กับ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นักศึกษาสามารถเข้ารับ

บริการที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

โดยไม่จ ากัดวงเงิน  

       2.3  โครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) 

โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลของ

รัฐบาล เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ที่มีใบอนุญาต

ประกอบโรคศิลป์ทั่วโลก ได้ตลอด 24 ช่ัวโมงได้รับ

ประโยชน์คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชย    

(กนศ.8.1-03) มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 23,421 คน 

จ าแนกเป็นนักศึกษา จ านวน 20,252   คน และบุคลากร 

จ านวน 3,169 คน  (กนศ.1.4-04)  มีนักศึกษาใช้บริการ 

จ านวน  1,182 คน คดิเป็นจ านวน  3,045 ครั้ง (กนศ.8.1-

02) และบุคลากรใช้บริการจ านวน 28 คน คิดเป็นจ านวน 

30 ครั้ง  พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการท าประกันภัยให้

นายจ้าง/ผู้ประกอบการกรณีนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน 

       2.4   บรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพนักศึกษาที่คลินิก

สุขภาพ ในวนัจันทร-์ศุกรม์ีพยาบาล และผู้ชว่ยพยาบาล 

จากโรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์มาให้บรกิารที่คลินิกตั้งแต่

เวลา 12.30-20.30 น. มีแพทย์ตรวจรักษาและเภสัชกร  ใน

วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.00 -20.00 น.  วันเสาร์และ

วันหยดุนักขัตฤกษ์ มีพยาบาลและผู้ช่วยบริการเวลา 

13.00-16.00 น. ตลอดปีการศึกษามีนักศึกษาเขา้รับ

บรกิาร จ านวนรวมทัง้สิน้ 5,068  คน (กนศ.8.1-05) 

       2.5  บรกิารยาสามัญประจ าบ้านทีห่้องยาในหอพัก

นักศึกษาทุกอาคาร โดยมีกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก

ซึ่งผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ ของงานหอพัก

เป็นผู้ให้บริการ 

กนศ.8.1-03     

บันทึกข้อตกลง 

เรื่อง การรับ

ประกันภัย

อุบัติเหตสุ่วน

บุคคล นักศึกษา 

และบุคลากร

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์ 

ประจ าปี

การศึกษา  

2554 

(ที่งานบรกิาร

และสวสัดิการ

นักศึกษา) 

กนศ.1.4-04    

เอกสารรายชื่อ

นักศึกษาและ

บุคลากรผู้เอา

ประกันภัย   

(ที่งานบรกิาร

และสวสัดิการ

นักศึกษา) 

กนศ .8.1-05 

ข้อมูลนักศึกษา

ใช้บริการคลินิก 

สุขภาพ (ที่ศูนย์

สุขภาพ

นักศึกษา) 
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ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มีเจ้าหนา้ที่

ประสานงาน

บรกิารฉุกเฉนิ

ตลอด 24

ชม. 

   -  มีเจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาป่วยใน

ยามวิกาลที่โทร. 4995  

   -  มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับแจ้งเหตุนักศึกษา

ป่วยเรง่ด่วนฉุกเฉนิที่โทร.2191 และ1669 จัดประสานรถ

รับ-ส่งโรงพยาบาล ประสานงานคณะ ผู้ปกครอง 

074-284995 

1669, 

074-282191 

 4 มีการจัด

กจิกรรมให้

ความรู/้

รณรงค์

สรา้งเสรมิ

และป้องกนั

โรค 

    มีการจัด/ร่วมจัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้/

รณรงค์ส่งเสริมและป้องกันโรคให้นักศึกษาและบุคลากร  

โดยประสานงานรว่มกับหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาล

สงขลานครินทร์จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

นักศึกษา  การรณรงค์การไม่เสพสุรา สิ่งเสพติด การ

บริจาคโลหิตจิตสาธารณะฯ  ถวายเป็นพระราชกุศลใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดป้ายรณรงค์/แจกแผ่น

พับให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ประโยชน์ของการบริจาคโลหิตที่

ศูนย์อาหารโรงช้างและบริเวณมหาวิทยาลัย  การบริโภค

อาหารถูกหลักอนามัย (กนศ.8.1-06) 

กนศ.8.1-06   

โครงการบรจิาค

โลหติ บอรด์

โปสเตอร ์ ปา้ย

ไวนิล ป้ายโรล

อัพ 

 

 5 มีการ

ประเมินผล

และน าผล

การประเมิน 

     ประเมินผลความพึงพอใจจากนักศึกษาที่เข้ารับบริการ

ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และที ่คลินิกสร้างเสริม

สุขภาพนักศึกษา นักศึกษามีความสะดวกในการเข้ารับ

บรกิาร มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.06 และ 

4.04 ตามล าดับ  (กนศ.8.1-07) น าผลการประเมินมา

ปรับปรุ งพัฒนาโดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาล เพิ่มเจา้หน้าที่ให้บริการที่คลินิก 

กนศ.8.1-07    

รายงานการ

ประเมินผลความ

พึงพอใจ  

ของผู้ใชบ้รกิาร   มาปรับปรุง 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

    1.  มีระบบบริการสุขภาพอนามยันักศึกษาหลายระบบ  ท าให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการเขา้รับบรกิาร  

ไม่ต้องรับภาระช าระเงินส่วนเกนิสิทธิ ์และมีสิทธิ์เข้ารับบริการรักษาพยาบาลอุบัติเหต ุในโรงพยาบาลของรัฐบาล 

เอกชน คลินิก และโพลีคลินิกที่มีใบอนญุาตประกอบโรคศิลป์ทั่วโลก 

   2.  มีเจ้าหน้าที ่ และคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพกั  ประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาป่วย  พรอ้มทัง้

ประสานงานรถฉุกเฉินน าส่งนกัศึกษาเพื่อพบแพทย์ได้ทันที   
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ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   3. บุคลากรมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการประกันภัยอุบัติเหตุกับนักศึกษาในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่ าคนละ 

100 บาทต่อปี  และได้รับความคุ้มครองสูงเช่นเดยีวกับนกัศึกษา ท าให้มีความสะดวกในการเขา้รับบรกิาร

รักษาพยาบาลอุบัติเหตุในโรงพยาบาล เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ทีม่ีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ทั่วโลก 

ประหยัดเงินงบประมาณค่ารกัษาพยาบาลของรัฐ และมสีนิไหมทดแทนแกค่รอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวติ/ทุพพล

ภาพ โดยในป ี2554 มีครอบครัวบุคลากรได้รับเงินชดเชยจากอุบัติเหตุจ านวน 1 ครอบครัว และกรณีป่วยไข้

จํานวน  1 ครอบครัว     

     4. การท าประกนัภัยอุบัติเหตุรวมทุกวทิยาเขต ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุม้ครองคา่รักษาพยาบาลและ

สินไหมทดแทนเป็นเงินจ านวนสูง และได้รับความคุ้มครองภัยก่อการร้ายและอื่นๆ เพิ่มเป็นพิเศษ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

     ควรมีเจ้าหนา้ที่รับผดิชอบปฏิบัติงานการให้บริการสุขภาพอนามยัและการประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษาและ

บุคลากรโดยตรง เพือ่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนการติดตาม เยีย่มเยยีน นักศึกษาป่วยหรอืประสบ

อุบัติเหตไุดอ้ย่างทั่วถงึ การด าเนินงานตรวจสอบสิทธิ ์รายการค่ารักษาพยาบาล การแจง้หนี/้ติดตามทวงหนี ้

จัดท าเอกสารเคลมประกันภยั  และการเบิกจ่ายเงนิได้รวดเร็วขึ้น    

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

    1.  มีการพัฒนาคลินิกสร้างเสรมิสุขภาพนักศึกษาเปน็ศนูย์สุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์และ

เปิดบริการเมื่อเดือนมีนาคม 2555 ภายใต้การบรหิารจัดการรว่มกันระหว่างมหาวิทยาลยักับโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร ์

    2. มีการจัดท าประกันภัยอบุัติเหตุให้นักศึกษาและบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต ท าให้นักศกึษาและบุคลากรมีความ

สะดวกในการเขา้รับบรกิารรักษาพยาบาลได้ทัง้ในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก ทั่วโลก  บรษิัท/

ผู้ประกอบการไม่ปฏิเสธการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน มีเงินคา่สินไหมทดแทนให้ทายาทหรอืผู้ปกครองกรณีผูเ้อา

ประกันเสียชวีิต/ทุพพลภาพถาวร และประหยดัเงินงบประมาณสวสัดิการคา่รักษาพยาบาลบุคลากรของรัฐ 

 


