ประกาศฝ่ายกิจการนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง สวัสดิการ การรักษาพยาบาลของนิสิตแพทย์
*****************************************
แจ้ง นิสิตแพทย์ทุกคน
เพื่อประโยชน์ด้านสวัสดิการ การรักษาพยาบาลของนิสิตแพทย์ทุกชั้นปี
ฝ่ายกิจการนิสิต ขอให้นิสิตแพทย์ที่ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบิดามารดาที่เป็นข้าราชการ
เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์แล้ว ไปทาบัตรสุขภาพทันที โดย
1. ติดต่อรับแบบฟอร์มที่ฝ่ายกิจการนิสิต
2. ยื่นแบบฟอร์มและหลักฐานตามกาหนด ที่ศูนย์ประกันสุขภาพ ตึกจักรพงษ์ชั้นล่าง
ระหว่างรอสิทธิ์การรักษาพยาบาล
1. ผู้ป่วยนอกใช้ระยะเวลาราว 2 สัปดาห์
2. กรณีผู้ป่วยในสามารถรับบริการ ระหว่างรอยต่อรอรับสิทธิ์การรักษาพยาบาลได้

ฝ่ายกิจการนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผังแสดงขั้นตอนการรับบริการทางการแพทย์ ผู้ป่วยนอกของนิสิตแพทย์
ขั้นตอนรับบริ การตรวจรักษา

ขั้นตอนการรับยา / ตรวจวินิจฉัย ตามสิ ทธิรักษาพยาบาล

ติดต่ อห้ องบัตรตึก ภปร ช่ อง 19 ขึน้ ประวัติตรวจ

ตรวจรักษาที่หน่ วยบริการ ภปร. ชั้น 13

สิทธิ 30 บาท รพ.
จุฬาลงกรณ์ (สิทธิการ
รักษาตามสิทธิสวัสดิการ
เจ้ าหน้ าทีส่ ภากาชาดไทย)
สิทธิ 30 บาท รพ.อืน่ ๆ

ส่ งต่ อแพทย์
เฉพาะทาง

ส่ งตรวจวินิจฉัย

รับยา

นา OPD Card พร้ อมใบสั่งยา
ยืน่ รับยาทีห่ ้ องยาสวัสดิการ
เจ้ าหน้ าทีส่ ภากาชาดไทย

หรือ

นาใบสั่งการตรวจวินิจฉัยยืน่ ใช้
สิทธิสวัสดิการเช่ นเดียวกับ
เจ้ าหน้ าที่ สภากาชาดไทย โดยผ่าน
ระบบการเงินหน้ าห้ องตรวจ

ยืน่ ซื้อยาตามชั้นตรวจโดยจ่ าย
ค่ ายาเป็ นเงินสด

หรือ

ชาระเงินค่ าตรวจวินิจฉัยเป็ น
เงินสด

สิทธิประกันสังคม รพ.อืน่
ไม่ ลงทะเบียนกับ รพ.
จุฬาลงกรณ์

กรณีมีใบนัดตรวจ
คลินิกเฉพาะทางแล้ว

ขึน้ ตรวจตาม
คลินิกทีม่ ีนัด

สิทธิครอบครัวข้ าราชการ
ลงทะเบียนกับ รพ.จุฬาลงกรณ์

หรือ

รับยาทีแ่ ผนกเภสัชกร

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสั ยในการใช้ สิทธิรักษาพยาบาล สามารถติดต่ อศูนย์ ประกันสุ ขภาพ ตึกจักรพงษ์ ช้ ั นล่ าง หมายเลขโทรศัพท์ 02-2528181-9 ต่ อ 3410 ,02-2565477
คุณสุ ชญา
แก้ไขปรับปรุ ง 16 กันยายน 2553

สิ ทธิทนี่ ิสิตได้ รับ
1. กรณีผ้ ปู ่ วยนอก ใช้ ยาตามบัญชี ยาหลัก เช่ นเดียวกับเจ้ าหน้ าทีส่ ภากาชาดไทย
2. กรณีผ้ ปู ่ วยใน ได้ รับสิ ทธิ์ผ้ ปู ่ วยพิเศษ (ปกติสิทธิ 30 บาท ได้ รับสิ ทธิผ้ ูป่วยสามัญ)
3. กรณีเกิดอุบัติเหตุ สามารถเข้ ารักษาได้ ทสี่ ถานพยาบาลทุกแห่ งทีอ่ ยู่ใกล้
4. นิสิตทีเ่ ป็ นบุตรข้ าราชการ และอายุยงั ไม่ ครบ 20 ปี ถ้ าต้ องการใช้ สิทธิที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ต้ องมาขอลงทะเบียนและปั๊มนิว้ มือ ทีต่ ึก ภปร.
5. นิสิตทีเ่ ป็ นบุตรข้ าราชการและมีอายุครบ 20 ปี ให้ นาหลักฐานมาสมัครใช้ สิทธิ 30
บาททีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทันที (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้ าน) เพือ่ จะได้ ใช้ สิทธิการ
รักษาพยาบาล
6. นิสิตทีใ่ ช้ สิทธิ 30 บาทที่โรงพยาบาลอืน่ ให้ แจ้ งย้ ายสิ ทธิมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
(ใช้ หลักฐานเช่ นเดียวกับข้ อ 5 ) ไม่ เช่ นนั้น จะมาใช้ สิทธิที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไม่ ได้ ยกเว้น
กรณีจ่ายเงินค่ ารักษาพยาบาลเอง
บุตรข้ าราชการ
อายุไม่ ถึง 20 ปี

ใช้ สิทธิของบิดามารดา
ทีโ่ รงพยาบาลทีล่ งทะเบียนไว้

ใช้ สิทธิ 30 บาท
ทีโ่ รงพยาบาลอืน่

ต้ องการเปลีย่ นสิทธิมารับ
บริการทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ต้ องการเปลีย่ นมาใช้ สิทธิ
ทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นาหลักฐานแจ้ ง
ที่ ภปร. ชั้น 1

ติดต่ อรับแบบฟอร์ มที่ ฝ่ ายกิจการ
นิสิต แล้ วนาไปยืน่ ทีศ่ ู นย์ ประกัน
สุ ขภาพ ตึกจักรพงษ์ ชั้นล่ าง

ประมาณ 1 สัปดาห์

ประมาณ 2 สัปดาห์

ใช้ สิทธิ 30 บาท
ทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หมายเหตุ สิทธิ 30 บาท
ตัดรอบทุกวันที่ 10 และ 20 ของเดือน
ต้องส่งเอกสารก่อนวันที่ 10 สิ ทธิข้ ึน 15 ของเดือน
ต้องส่งเอกสารก่อนวันที่ 20 สิ ทธิข้ ึน 28 ของเดือน

แก้ไขปรับปรุ ง 24 กรกฎาคม 2555

