ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๗
------------------------------------โดยที่เป็น การสมควรกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการเข้ารับบริการสุ ขภาพนักศึกษา เพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๕ และข้อ ๒
(๑) ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการบริหารบัญชีกองทุนกิจการนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ อธิการบดีจึงกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ไว้ดงั ต่อไปนี้
๑. ในประกาศนี้
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า เงินที่หน่วยบริการสุขภาพหรือ สถานพยาบาลเรียกเก็บ
เป็นค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และ
อื่น ๆ ทานองเดีย วกัน ที่ใช้ในการบ าบั ดรั กษาโรค ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ โ รค แต่ไม่รวมถึง
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ ค่ารักษา และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ค่ารักษาโรคเรื้อรังประจาตัวที่นักศึกษา
เป็นมาก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มหิดล หรือค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆ เช่น ค่าอวัยวะ ค่าธรรมเนียมและบริการที่
เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการตอบแทนหรือเป็นการเสริมความงาม
“หน่วยบริการสุขภาพ” หมายความว่า หน่วยบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
“สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล” หมายความว่า โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล
รามาธิบดี โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และโรงพยาบาลทันตกรรม
“สถานพยาบาลอื่ น ๆ” หมายความว่ า สถานพยาบาลที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ถานพยาบาลในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยมหิดล
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาหรือนักเรียนที่ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่
มหาวิทยาลัยมหิดลครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่กาหนดในแต่ละภาคการศึกษานั้น
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนกิจการนักศึ กษาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการ
บริหารบัญชีกองทุนกิจการนักศึกษา

-๒๒. นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ ให้ดาเนินการดังนี้
๒.๑ นักศึกษามีสิทธิเข้ารับบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัย นับแต่วันที่นักศึกษาได้ชาระ
เงินค่าบริการสุขภาพในแต่ละปีการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย มหิดลครบถ้วนจนถึงวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัย มหิดล
กาหนดให้มีการช าระเงิน ค่าบริการสุขภาพในปีการศึกษาถัดไป และมีผ ลจนจบการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
๒.๒ การใช้สิทธิเข้ารับบริการสุขภาพ
(๑) กรณีที่นักศึกษามีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิจาก
รัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิประกันสังคม ให้นักศึกษาจัดทาสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการแนบท้ายประกาศนี้
(๒) กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิตาม (๑) และมีค่าใช้จ่ายเกิดสิทธิเนื่องจากมีความ
จาเป็นตามความเห็นของแพทย์ผู้ทาการรักษา มหาวิทยาลัยมหิดลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนไม่เกินคนละ
๓๐,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา แต่ต้องเป็นการเข้ารับบริการสุขภาพจากสถานพยาบาลดังต่อไปนี้
ก. สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
ข. โรงพยาบาลพุทธมณฑล
ค. (๓) โรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีข้อตกลงหรือประสานงานไว้เพื่อ
ให้บริการแก่นักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตอานาจเจริญ และวิทยาเขตนครสวรรค์
(๓) กรณีนักศึกษาเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษาติดต่อขึ้นทะเบียน
โครงการประกันสุขภาพ ณ สถานพยาบาลอื่นๆ ที่อยู่ในท้องที่ตามทะเบียนบ้านของนักศึกษา
๒.๓ นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการสุขภาพนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ดังนี้
(๑) การเข้ารับบริการสุขภาพในเวลาราชการ ให้ขอรับบริการได้ที่หน่วยสุขภาพ
นั ก ศึ ก ษาของคณะที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด หรื อ คณะใกล้ เ คี ย ง หรื อ สถานพยาบาลในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ตาม
หลักเกณฑ์ที่หน่วยสุขภาพนักศึกษาหรือสถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลกาหนด
(๒) การเข้ารับบริการสุขภาพนอกเวลาราชการ ให้ขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาล
ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ตามหลักเกณฑ์และเวลาทีส่ ถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลกาหนด
(๓) การเข้ารับบริการสุขภาพกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุ ให้นักศึกษา
เข้ารับบริการจากหน่วยบริการสุขภาพและสถานพยาบาลตามลาดับดังนี้
ก. หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาที่ใกล้ที่สุด
ข. สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
ค. สถานพยาบาลอื่นๆ โดยให้นักศึกษาใช้สิทธิของแต่ละบุคคล

-๓๒.๔ การเข้ารับบริการทันตกรรม นักศึกษาจะต้องผ่านการตรวจทันตกรรมแรกเข้าก่อน
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และต้องทาการรักษาด้านทัน
ตกรรมให้ เ รี ย บร้ อ ยก่ อ นเข้ า ศึ ก ษา ในกรณี ที่ จ าเป็ น ต้ อ งรั บ บริ ก ารทั น ตกรรมในระหว่ า งที่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒.๕ ในการเข้ารับบริการสุขภาพและบริการทันตกรรม ให้นักศึกษาแสดงบัตรประจาตัว
ประชาชน และบัตรประจาตัวนักศึกษา ต่อหน่วยบริการสุขภาพ สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และ
สถานพยาบาลอื่นๆ เพื่อตรวจสอบสิทธิให้ถูกต้องก่อนใช้บริการทุกครั้ง
๒.๖ นักศึกษาผู้ใดได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศของส่วนงานใด
โดยมีเงินค่าบริการสุขภาพนักศึกษารวมอยู่ในรายการยกเว้นนั้นด้วย นักศึกษาผู้นั้นไม่มีสิทธิที่จะเข้ารับบริการการ
สุขภาพนักศึกษาตามประกาศนี้
ทั้งนี้ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(ลงนาม) รัชตะ รัชตะนาวิน
(ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

รายการและอัตราการรักษาทางทันตกรรมของนักศึกษา แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒.๔)
รหัส
กรมบัญชีกลาง
๔๑๒๐๑
๔๑๒๐๑
๔๑๒๐๒
๔๕๙๙๙
๖๔๑๐๑
๖๔๑๐๒
๖๔๑๔๐
๖๗๑๐๑
๖๗๒๐๑
๖๗๒๐๒
๖๗๒๐๓
๖๗๒๐๔
๖๗๒๑๐
๖๗๒๑๐
๖๗๒๑๑
๖๗๒๑๒
๖๗๒๑๓

๖๗๒๒๐
๖๗๒๒๑

รายการ
๑. X-Ray
๑.๑. X - Ray (OPG)
๑.๒. X - Ray (Cephalometric)
๑.๓. X - Ray (PA/BW)
๑.๔. X - Ray (Occlusal film)
๒. ขูดหินปูน
๒.๑. ขูดหินน้าลายทั้งปาก
๒.๒. Root planning/Curettage
๒.๓. รักษาอาการเสียวฟันโดยการทายา
๓. อุดฟัน
๓.๑. อุดฟันชั่วคราว/Pulp capping
๓.๒. อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam - ด้านเดียว
๓.๓. อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam – ๒ ด้าน
๓.๔. อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam – ๓ ด้าน
๓.๕. อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam - ตั้งแต่ ๔ ด้านขึ้นไปหรือ
Amalgam overlay
๓.๖. อุดฟันด้วยวัสดุสเี หมือนฟัน (Composite, GI,
Flowable composite) - ด้านเดียว
๓.๗. Preventive resin restoration
๓.๘. อุดฟันด้วยวัสดุสเี หมือนฟัน (Composite, GI,
Flowable composite) – ๒ ด้าน
๓.๙. อุดฟันด้วยวัสดุสเี หมือนฟัน (Composite, GI,
Flowable composite) – ๓ ด้าน
๓.๑๐. อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite, GI,
Flowable composite) - ตั้งแต่ ๔ ด้านขึ้นไปหรือ Composite
onlay (direct)
บูรณะฟันโดยใช้แถบเหล็กไร้สนิม (Band) – ฟันกรามน้อย
บูรณะฟันโดยใช้แถบ เหล็กไร้สนิม (Band) - ฟันกราม

หน่วย

ราคา

หมายเหตุ

ฟิล์ม
ฟิล์ม
ฟิล์ม
ฟิล์ม

๓๐๐
๒๕๐
๘๐
๘๐

การ X - Ray เพื่อ
การจัดฟันไม่
สามารถเบิกได้

ทั้งปาก
Quardant
ซี่

๒๘๐
๓๔๐
๑๗๐

ซี่
ซี่
ซี่
ซี่
ซี่

๒๐๐
๒๗๐
๓๗๐
๓๗๐
๓๗๐

ซี่

๓๐๐

ซี่
ซี่

๓๐๐
๔๓๐

ซี่

๔๓๐

ซี่

๔๓๐

ซี่
ซี่

๓๐๐
๓๙๐

- กรณีฟันร้าว
- กรณีฟันร้าว

รายการและอัตราการรักษาทางทันตกรรมของนักศึกษา แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒.๔)
รหัส
กรมบัญชีกลาง
๖๒๑๐๑
๖๒๑๐๒
๖๒๑๐๓
๖๒๑๐๔
๖๒๑๐๕
๖๒๑๐๖

รายการ
๔. ถอนฟันและผ่าฟันคุด
๔.๑. ถอนฟัน
๔.๒. ถอนฟันที่ยาก (เช่น กรอแบ่งรากฟัน)
๔.๓. ผ่าตัดเอารากฟันตกค้างออก (Surgical Removal of
Residual Tooth Root)
๔.๔. ผ่าตัดฟันคุดโดยไม่ต้องกรอกระดูกและฟัน (Soft Tissue
Impaction)
๔.๕. ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน (Bony
Impaction or Embedded Tooth) - Partial Bony Impaction
๔.๖. ผ่าตัดฝันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน (Bony
Impaction or Embedded Tooth) - Complete Bony
Impaction

หน่วย

ราคา

ซี่
ซี่
ซี่

๑๗๐
๓๕๐
๓๕๐

ซี่

๓๔๐

ซี่

๔๗๐

ซี่

๖๐๐

หมายเหตุ

หมายเหตุ ๑. รายการและอัตราข้างต้น สาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้ชาระค่าบริการสุขภาพนักศึกษา
๒. กรณีต้องการรักษารายการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดข้างต้น ให้ใช้สิทธิของแต่ละบุคคล
๓. การใช้สิทธิของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้รักษา ณ หน่วยทันตกรรม
โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือโรงพยาบาลตามที่นักศึกษาลงทะเบียนสิทธิไว้
๔. กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง

