
  

การให้บริการงานอนามัยโรงเรียนล าปางกัลยาณ ี

…………………………………………………………… 
 

งานอนามัยโรงเรียนได้มีบริการแก่นักเรียนในโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียน  ดังน้ี 
 มีหน้าที่ให้การบริการด้านสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และบริการประกัน

อุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

 

1.  บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

 เมื่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ็บป่วย  ทางงานอนามัยจะท าการรักษาและ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้  หากนักเรียนมีอาการมากหรือรุนแรง  งานอนามัยจะด าเนินการแจ้ง

ผู้ปกครองมารับกลับ เพื่อด าเนินการรักษาที่โรงพยาบาล หรือคลินิกต่อไป 

 

2.  บริการประกันอุบัติเหตุ 

 นักเรียนทุกคน (ม.1–ม.6) ที่ช าระเบี้ยประกันอุบัติเหตุ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เมื่อเกิดอุบัติเหต ุ

1.  ในโรงเรียน  กรณีที่อุบัติเหตุเล็กน้อย  งานอนามัยจะปฐมพยาบาลเบื้องต้น และหาก

อุบัติเหตุร้ายแรงทางงานอนามัยโรงเรียนน านักเรียนส่งโรงพยาบาลที่เปิดบริการคู่สัญญากับบริษัท

ประกัน เพื่อท าการรักษาต่อไป พร้อมท้ังแจ้งผู้ปกครองรับทราบ 

2.  นอกโรงเรียน   นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้ารับการ

รักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล  และทุกคลินิก แล้วน าใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับรองแพทย์ (ฉบับ

จริง)  และถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน  ถ่ายส าเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาถ่ายส าเนาบัตรประชาชนและบัตรประกันอุบัติเหตุไปตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ที่ห้อง

พยาบาลโรงเรียน  แต่ถ้าเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ท่ีทางบริษัทประกันได้เปิดบริการคู่สัญญาไว้ 

ไม่ต้องช าระเงินเพราะทางบริษัทฯ ได้ตกลงกับโรงพยาบาลไว้แล้ว และจะได้รับความคุ้มครองตามที่

จ่ายจริง ไม่เกินวงเงินที่ท าประกันอุบัติเหตุไว้ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบริษัทฯ จ่ายชดเชยให้ ตาม

จ านวนที่ได้ท าสัญญากรมธรรม์การประกันอุบัติเหตุ 

   ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้ท าประกันอุบัติเหตุกับ  บริษัท สยามสไมล์โปรกเกอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด  โดยนักเรียนเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันคนละ  250  บาท โดยใช้บัตรประจ าตัว

นักเรียน,บัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประกันอุบัติเหตุ ย่ืนที่โรงพยาบาลที่เข้ารักษา มีความ

คุ้มครองจากการรักษาพยาบาล 10,000 บาท/ครั้ง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจ่าย 100,000 บาท ซึ่งมี

รายละเอียดการเบิกค่ารักษาพยาบาล  ดังนี้ 

  1.  กรณีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะให้เบิก พ.ร.บ. 

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 ก่อน ส่วนที่เหลือให้มาเบิกกับประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

(ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจาก พ.ร.บ. เบิกได้ ไม่เกิน  30,000  บาท)   

 2.  กรณีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ เช่น แขนหัก ขาหัก มีดบาด สุนัขกัด แมวกัด แมลงมีพิษทุก

ชนิดกัดฯลฯ(ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ หรือยานพาหะนะ) ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้

ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท  ตามความคุ้มครอง 



  

 3.  กรณีเสียชีวิต 

 3.1  เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยความรับผิดชอบของสถานศึกษาคุ้มครอง 2 เท่า วงเงิน

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท/ปี 

 3.2  เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุท่ัวไป  100,000 บาท 

 3.3  เสียชีวิตเนื่องจากขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  50,000 บาท 

 3.4  เสียชีวิตเนื่องจากถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย  50,000  บาท 

 3.5  เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ (ค่าปลงศพ)  10,000 บาท 

 4.  ทุพพลภาพโดยถาวร (100%)  100,000 บาท 

 5.  กรณีสูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุ 

 5.1  สูญเสียอวัยวะ  (แขน,ขา,ตา) 2 ข้างขึ้นไป      จ่าย 100,000 บาท 

 5.2  สูญเสียอวัยวะ  (แขน,ขา,ตา) 1 ข้างขึ้นไป         จ่าย   60,000 บาท 

 5.3  หูหนวก 2 ข้าง หรือเป็นใบ้                 จ่าย   50,000 บาท 

 5.4  สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ 2 ข้อ                จ่าย   25,000 บาท 

 5.5  หูหนวก 1 ข้าง                      จ่าย   15,000 บาท 

 5.6  สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ 1 ข้อ                จ่าย   10,000 บาท 

 5.7  สูญเสียนิ้วชี้ 3 ข้อ                    จ่าย   10,000 บาท 

 5.8  สูญเสียนิ้วชี้ 2 ข้อ                    จ่าย     8,000 บาท 

 5.9  สูญเสียนิ้วชี้ 1 ข้อ                    จ่าย     4,000 บาท 

 5.10 สูญเสียนิ้วอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ)    จ่าย     5,000 บาท 

     นอกจากหัวแม่มือและนิ้วชี้  

 5.11 สูญเสียนิ้วหัวแม่เท้า                   จ่าย     5,000 บาท 

 5.12 สูญเสียนิ้วเท้าอื่นๆ (ไม่น้อยกว่า 1 ข้อ)       จ่าย     1,000 บาท 

        นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า 

 6.  กรณีไม่ใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ทางบริษัทมอบสิทธิพิเศษ เบิกค่าชดเชย

กรณีใช้สิทธิอื่นที่ไม่ใช่ค่ารักษาจากโครงการตามแผน ดังนี้ 

   6.1  ค่าชดเชยผู้ป่วยนอก ต่อครั้งอุบัติเหตุ (ส าหรับคลินิก และโรงพยาบาล)  

                    ครั้งละ 300 บาท  สูงสุด 100 ครั้ง / ปี 

   6.2  กรณีผู้ป่วยนอก สถานีอนามัย ต่อครั้งอุบัติเหตุ จ่ายครั้งละ 100 บาท  

                    สูงสุด 100 ครั้ง/ปี 

   6.3  ค่าชดเชยผู้ป่วยใน ต่อคืนที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 500 บาท   

                   สูงสุด 100 คืน/ปี 

 

 7. บริการ FAX Claim ร่วมสถานพยาบาลชั้นน าทั่วประเทศ  โรงพยาบาลในเครือข่าย  

ให้เครดิตในการรักษาแก่นักเรียนโดยไม่ต้องส ารองเงินจ่าย จังหวัดล าปาง ได้แก่ 

   7.1 โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม   7.2  โรงพยาบาลล าปาง 

   7.3 โรงพยาบาลห้างฉัตร         7.4  โรงพยาบาลเกาะคา 

   7.5 โรงพยาบาลแม่ทะ          7.6  โรงพยาบาลเสริมงาม 



  

   7.7 โรงพยาบาลงาว           7.8  โรงพยาบาลแม่เมาะ 

   7.9 โรงพยาบาลเถิน           7.10 โรงพยาบาลวังเหนือ 

   7.11 โรงพยาบาลคู่สัญญา ฯลฯ 

 

 การเบิกค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ทางบริษัทเปิดบริการให้  หรือ

นักเรียนไปรักษาที่คลินิก  ให้เตรียมเอกสารดังนี้ 

 1. ใบเสร็จรับเงิน  (ตัวจริง) 

 2.  ใบรับรองแพทย์  (ตัวจริง) 
 3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 4. ส าเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

 5.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

 6.  แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่าประกันอุบัติเหตุ (ให้มาเอาที่ห้องพยาบาล) 

 7.  น าเอกสารมาเบิกได้ท่ีห้องพยาบาลโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

  

หมายเหตุ  นักเรียนจะต้องย่ืนบัตรประกันอุบัติเหตุ, บัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัว

นักเรียนทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาทางโรงพยาบาลคู่สัญญา 

 

3.  บริการตรวจสุขภาพ 

นักเรียนทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี จากผู้น าเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน 

(ยสร.) ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนั้นงานอนามัยโรงเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ      

พลศึกษา ให้นักเรียนทุกคนวัดส่วนสูง ชั่งน้ าหนักและวัดรอบเอว (ม.4 – ม.6 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)  

เพื่อเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตไม่สมวัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการตรวจ

สุขภาพประจ าปีละ 1 ครั้ง จากโรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง ศูนย์บริการเทคนิค

การแพทย์คลินิกเชียงใหม่ (ตลาดราชวงศ์ล าปาง) ตามที่เลือกตรวจโดยงานอนามัยโรงเรียนเป็น           

ผู้ติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล 

1.  ห้องพยาบาลเปิดให้บริการ เวลา 07.00 น. – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 

2.   ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุณาลงลายมือชื่อในใบบันทึกการใช้บริการห้อง

พยาบาล 
3.   ผู้มารับบริการบอกอาการเจ็บป่วยให้กับครู - เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลทราบ 

4.   ผู้มารับบริการให้แจ้งอาการแพ้ยา และชื่อยาที่แพ้ด้วยทุกครั้ง 

5.   หากผู้ป่วยมีโรคประจ าตัว ต้องแจ้งให้ครู - เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลทราบทุกครั้ง 

6.   ห้ามหยิบยารับประทานเอง 

7.   ครู - เจ้าหน้าที่พยาบาลจ่ายยาและให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษารับประทานยา 

 

การขอรับบริการนอนพักรักษาในห้องพยาบาล 

1.  ขอใบอนุญาตจากครูห้องพยาบาล  และน าไปให้ครูประจ าวิชาลงชื่อรับรองลงในแบบฟอร์ม 

2.   นักเรียนสามารถนอนพักได้เพียง 1 คาบเรียนเท่านั้น 

3.   เมื่อนักเรียนออกจากห้องพยาบาล ต้องจัดที่นอนและคลุมเตียงให้เรียบร้อยและลงเวลา

ออกจากออกพยาบาล 

4.   ห้ามนักเรียนส่งเสียงดังในห้องพยาบาล 

5.   ห้ามรับประทานอาหาร, ขนม บนเตียงนอน 

6.  ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะนอนพัก 

  

หมายเหต ุ  นักเรียนที่เจ็บป่วยหรือมีอาการป่วยมาจากบ้านไม่อนุญาตให้นอนพักที่ห้องพยาบาล 

ในคาบแรก  


