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ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ต้องจัดท ำ Abstract, Full Paper, Presentation Silde และ

กำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

 [] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Silde และกำร

ทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร  [] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ [] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ 

 [] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ [] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ กำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรสวัสดิกำรภำวะอุบัติเหตุและ/หรือเสียชีวิต ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ 

และบุคลำกรของวิทยำเขตปัตตำนี เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนกำรในหมวด 

 [] 1. กำรน ำองค์กร [] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 

 [] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด [] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

 [] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคลำกร [] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร 

 [] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำง ๆ เข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ชื่อหน่วยงาน หน่วยพยำบำล กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 

ที่อยู่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ต ำบลรูสะมิแล อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 94000 

โทรศัพท ์0-7331-3928-45 โทรสาร  0-7331-2387   เว็บไซต์ www.pn.psu.ac.th 

ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) นำงสุธีรำ  โกมลมำลัย ต าแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

โทรศัพท์ 0-7331-3928-45 ต่อ 1238   โทรสาร  0-7331-2387 

มือถือ  062-3522544    อีเมล  sutheera.k@psu.ac.th 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” 

1) สร้ำงกำรรับรู้จนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม โดยกำรสื่อสำรสุขภำพตรงต่อ

กลุ่มเป้ำหมำยในกำรให้ควำมส ำคัญของกำรดูแลสุขภำพตนเองเบื้องต้นของคนในชุมชนอย่ำงครอบคลุมและทั่วถึง 

2) สร้ำงเครือข่ำยแกนน ำในกำรดูแลสุขภำพตนเองเบื้องต้นสู่กำรร่วมดูแลสุขภำพชุมชนต่อเนื่องและยั่งยืน

มำตลอดทุกปี โดยเฉพำะกลุ่มนักศึกษำจิตอำสำ นักศึกษำผู้น ำต่ำง ๆ เพ่ือร่วมกันดูแลในกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ 

ของมหำวิทยำลัย 

3) ใช้หลักกำรพึงตนเองโดยกำรดูแลคนในชุมชน อย่ำงใกล้ชิดจนเกิดควำมไว้วำงใจ ผ่ำนกำรท ำงำนของ

หน่วยพยำบำล กองกิจกำรนักศึกษำวิทยำเขตปัตตำนี 

4) รณรงคใ์ห้ทรำบและรู้จักใช้สิทธิพ้ืนฐำนของตนเอง ควบคู่ไปกับกำรใช้สวัสดิกำรภำวะอุบัติเหตุและ/หรือ

เสียชีวิต ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรของวิทยำเขตปัตตำนี อันน ำมำซึ่งประโยชน์สูงสุดของกำรดูแล

ตนเอง 

5) สร้ำงควำมตระหนักถึงค่ำใช้จ่ำยที่ควรจะจ่ำยเกี่ยวกับสุขภำพต้องเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์นั้น ๆ โดยให้

พิจำรณำสถำนพยำบำลตั้งแต่ของรัฐ โรงพยำบำลเอกชน หรือคลินิกต่ำง  
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6) ร่วมพูดคุยให้ค ำปรึกษำและหำทำงออกเป็นรำยกรณี ในกรณีท่ีมีค่ำใช้จ่ำยที่สูงเกินมำตรฐำนทั่วไป 

7) เฝ้ำติดตำมประเมินสถำนกำรณ์ สรุปผลรำยงำนเป็นรำยไตรมำส เพ่ือน ำมำวำงแผนปรับปรุงขับเคลื่อนให้

กำรด ำเนินกำรมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 

ประสิทธิผล 

กำรธ ำรงไว้ซึ่งกำรดูแลด้ำนสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลกรณีบำดเจ็บ ทุพลภำพและเสียชีวิตแก่

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร ภำยใต้เงื่อนไขของกำรมีงบประมำณอันจ ำกัด 

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได ้

[] อนุญำต  [] ไม่อนุญำต 

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 

[] อนุญำต  [] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง :  กำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรสวัสดิกำรภำวะอุบัติเหตุและ/หรือเสียชีวิต ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ และ

บุคลำกรของวิทยำเขตปัตตำนี 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้มีกำรจัดท ำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ 

และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2537 เป็นต้นมำ ในรูปแบบคณะกรรมกำรจัดท ำ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกร และกำรจัดท ำประกันสุขภำพนักเรียน 

นักศึกษำและบุคลำกรต่ำงชำติ ทั้ง 5 วิทยำเขต เพ่ือจัดซื้อกรมธรรม์จำกบริษัท ค่ำเบี้ยประกัน 100 บำท/คน 

 แต่เมื่อปีกำรศึกษำ 2562 บริษัทประกันภัยเสนอค่ำเบี้ยประกันในรำคำที่สูงกว่ำ 100 บำท/คน ทุกบริษัท จึง

ท ำให้วิทยำเขตปัตตำนียืนยันในกำรช ำระค่ำเบี้ยประกัน 100 บำท/คน เนื่องจำกกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนของ

วิทยำเขตปัตตำนี อยู่ในระดับที่ไม่เกินร้อยละ 50 ของเบี้ยประกันที่วิทยำเขตช ำระตลอดระยะเวลำ 25 ปี 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย : 

 วิสัยทัศน์ 

 มุ่งมั่นสร้ำงบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  (I-WiSe) บนฐำนพหุวัฒนธรรมสู่กำรเป็น

พลเมืองโลก 

ค่านิยมองค์กร 

DSA = Division Student Affairs  

 D : DETERMINATION         ควำมตั้งใจมั่น ควำมแน่วแน่ ควำมมุมำนะ 

 S : SMART WORK TEAM    ทีมสมำร์ต เก่ง มีควำมสำมำรถ มุ่งควำมส ำเร็จของงำน 

 A : ACCOUNTABILITY        ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเห็นประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

วัฒนธรรมองค์กร 

 ท ำงำนเป็นทีมมุ่งมั่นทุ่มเท สร้ำงสรรค์พัฒนำ สู่เป้ำหมำยที่ท้ำทำย 

พันธกิจ 

1. พัฒนำศักยภำพนักศึกษำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนีให้เป็นผู้มีควำมซื่อสัตย์ มีวินัย 
ใฝ่ปัญญำ และจิตสำธำรณะ 

2. พัฒนำนักศึกษำโดยใช้ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3. จัดบริกำรและสวัสดิกำรสร้ำงพ้ืนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีบนฐำนพหุวัฒนธรรม 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : 

 เดิมด ำเนินในภำพรวมของมหำวิทยำลัย ได้มีคณะกรรมกำรจัดท ำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) 

นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกร และกำรจัดท ำประกันสุขภำพนักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรต่ำงชำติ วำงแผนกำร

ด ำเนินกำรร่วมกัน โดยวิทยำเขตปัตตำนีได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร PDCA ดังนี้ 

P : วิทยำเขตปัตตำนีมีกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเข้ำร่วม จ ำนวน 3 กลุ่ม คือ นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร มี

กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

D : ด ำเนินกำรตำมแผนดังนี้ 
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 1. ขออนุมัติด ำเนินกำร 

 2. รับสมัครในแต่ละกลุ่ม 

  2.1 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสำธิต โรงเรียนอนุบำลสำธิต และโรงเรียนสำธิตอิสลำมศึกษำ  

 - ส่งบันทึกข้อควำมประสำนงำนโรงเรียนก ำหนดให้ทำงโรงเรียนส่งรำยชื่อพร้อมเบี้ย

ประกันภัย คนละ 100 บำท ภำยในวันและเวลำที่ก ำหนด  

 - น ำส่งเบี้ยประกันภัย ให้แก่งำนกำรเงินและบัญชี (ในบัญชีรับฝำกจ่ำยคืน) 

  2.2 กลุ่มนักศึกษำ 

 - ส่งบันทึกข้อควำมประสำนงำนงำนทะเบียน เพ่ือขอรำยชื่อของนักศึกษำที่มีสถำนะเป็น

นักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำนั้น ๆ ทุกคน/ทุกสำขำรำยวิชำ/ทุกระดับ/ทุกหลักสูตร 

 - รวบรวมจ ำนวนและรำยชื่อ เพ่ือขออนุมัติเบิกเงินงบประมำณเงินรำยได้ค่ำบ ำรุงสุขภำพ คนละ 

100 บำท 

  2.3 รับสมัครบุคลำกร 

 - ประชำสัมพันธ์ถึงบุคลำกรทุกคนผ่ำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  สื่อออนไลน์ โดยให้

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย คนละ 100 บำท 

 - ส่งบันทึกข้อควำมถึงผู้บริหำรสูงสุดของทุกคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนได้มีกำรร่วมประชำสัมพันธ์ 

 - รับสมัครบุคลำกร ผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ ในระยะเวลำที่ก ำหนด โดยจะมีกำรสรุปผลกำร

เข้ำร่วมโครงกำรทุกวัน พร้อมส่งเงินเบี้ยประกันภัย ให้แก่งำนกำรเงินและบัญชี (ในบัญชีรับฝำกจ่ำยคืน) 

 3. รำยงำนผลกำรรับสมัคร 

  3.1 ด ำเนินกำรสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ ในช่วงกำรรับสมัคร กำรส่งเบี้ยประกันภัยและ อ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้องน ำเรียนรองอธิกำรบดีวิทยำเขต เพ่ือทรำบต่อไป 

  3.2 รวบรวมรำยชื่อทั้ง 3 กลุ่มส่งให้บริษัทประกัน พร้อมเบี้ยประกัน 

  3.3 รับกรมธรรม์พร้อมบัตรประกันของบุคลำกร 

 4. ด ำเนินกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน ทุกวันพฤหัสบดี โดยเป็นผู้ประสำนงำนรับเอกสำรเพ่ือ

เรียกร้องค่ำทดแทนระหว่ำงกลุ่มนักเรียน นักศึกษำ บุคลำกร กับบริษัทประกัน ซึ่งนอกจำกรวบรวมเอกสำรเพ่ือ

เรียกร้องค่ำทดแทนแล้ว หน่วยพยำบำลยังปลูกฝั่งให้คนในชุมชนตระหนักถึงกำรดูแลสุขภำพเบื้องต้น ให้บริกำร

รักษำพยำบำลเบื้องต้น และให้ค ำปรึกษำเรื่องกำรใช้สิทธิกำรรักษำเพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมและประโยชน์ที่สูงสุด

แก่ทุกฝ่ำย อันจะน ำมำซึ่งกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรพึงพิงสถำนพยำบำล 

 5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละปี 

C : มีกำรตรวจสอบ ดังนี้ 

 1. กรณีนักศึกษำต้องตรวจสอบกำรเพ่ิมรำยชื่อในกรมธรรม์ โดยกำรประสำนงำนงำนทะเบียน เพ่ือ

ด ำเนินกำรขอรำยชื่อเพ่ิมเติมส ำหรับกลุ่มนักศึกษำที่มีกรณีพิเศษ เช่น กำรลงทะเบียนล่ำช้ำ เป็นต้น  เพ่ือป้องกันกำร

ไม่มีชื่อในกรมธรรม์ของนักศึกษำทุกคน 

 2. กรณีบุคลำกรให้ตรวจสอบรำยชื่อ โดยกำรส่งบัตรประกันของบุคลำกรให้ตรวจสอบรำยชื่อ 
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 3. กรณีกำรเรียนร้องค่ำสินไหมทดแทน ต้องตรวจสอบเอกสำรให้ถูกต้องและครบถ้วน และให้

ค ำปรึกษำกำรใช้สิทธิกำรรักษำตำมกฎหมำยให้เหมำะสมตำมสิทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุด 

A : ปรับปรุงกำรด ำเนินกำร โดยกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ และอุปสรรค์กำรด ำเนินกำรในแต่ละปี

เข้ำท่ีประชุมเพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 

กลยุทธ์หรือปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ 

- ควำมเชื่อมั่นต่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรดูแลสุขภำพ ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและอ่ืน ๆ ของชุมชน 

- กำรบริกำรที่สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำร 

- กำรบริกำรที่เกินควำมคำดหมำยต่อผู้ใช้บริกำร 

- กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบร่วมกันของคนในชุมชนต่อสภำวะสถำนกำรณ์งบประมำณที่มีข้อจ ำกัด 

ประเด็น (จุดเด่น) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

สำมำรถเป็นต้นแบบของกำรบริกำรสวัสดิกำรภำวะอุบัติเหตุและ/หรือเสียชีวิต ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ 

และบุคลำกรของวิทยำเขตอ่ืน ๆ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ได้ ทั้งในรูปแบบกำรท ำประกันภัยกับบริษัทหรือกำรมำบริหำร

จัดกำรเอง  ดังผลกำรด ำเนินกำรย้อนหลัง 3 ปีในข้อ 9 ท ำให้ในปีกำรศึกษำ 2562 ไม่มีบริษัทใดมำน ำเสน อแผน

ประกันภัย คณะกรรมกำรฯ มีมติเห็นชอบอย่ำงเป็นเอกฉันท์ให้แต่ละวิทยำเขตด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดท ำประกันภัย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกร และกำรจัดท ำประกันสุขภำพนักเรียน นักศึกษำและ

บุคลำกรต่ำงชำติ เพ่ือทดแทนบริษัทประกันภัย โดยสำมำรถด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  ดังนี้ 

1. วิทยำเขตด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร กำรประกันภัยอุบัติเหตุ 

2. วิทยำเขตซ้ือควำมคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจำกบริษัทประกันภัย 

วิทยำเขตปัตตำนี จึงได้มีกำรประชุมเพ่ือจัดสวัสดิกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลกรณีภำวะอุบัติเหตุและ/หรือ

เสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2562 เวลำ 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ส ำนักงำนอธิกำรบดีวิทยำเขตปัตตำนี โดยมี

รองอธิกำรบดีวิทยำเขตปัตตำนี เป็นประธำน และมีผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม โดยมีผลกำรประชุมว่ำจะด ำเนินกำร

บริหำรจัดกำรประกันอุบัติเหตุในนำมวิทยำเขตเอง  และออกประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติกำรบริกำรสุขภำพมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร

บริกำรสวัสดิกำรภำวะอุบัติเหตุและ/หรือเสียชีวิต ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรของวิทยำเขตปัตตำนี 

อย่ำงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ 

ผลลัพธ์ (Measures) แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับ

หน่วยงานภายใน/ภายนอก 
วิทยำเขต ปีกำรศึกษำ จ ำนวน 

ผู้เอำประกัน 
จ ำนวน 

กำรเคลม 
ร้อยละของเบี้ย

ประกัน 
หำดใหญ ่ 2559 24,095 2,376 57.47 
 2560 23,778 1,192 71.12 
 2561 26,110 1,536 44.75 
 2562 25,358 1,114 26.67 
ภูเก็ต 2559 3,710 170 136.08 
 2560 3,660 137 100.65 
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วิทยำเขต ปีกำรศึกษำ จ ำนวน 
ผู้เอำประกัน 

จ ำนวน 
กำรเคลม 

ร้อยละของเบี้ย
ประกัน 

 2561 3,269 220 151.76 
 2562 2,919 75 72.07 
ตรัง 2559 3,963 86 69.19 
 2560 4,038 67 60.41 
 2561 3,565 168 170.61 
 2562 2,964 49 107.72 
สุรำษฎร์ธำน ี 2559 5,846 62 29.37 
 2560 5,448 75 69.17 
 2561 5,399 78 35.02 
 2562 5,052 53 44.11 
ปัตตำน ี 2559 13,457 46 11.75 
 2560 13,220 35 17.63 
 2561 12,078 50 8.13 
 2562 10,565 31 8.23 

 

หมายเหตุ  1.  ปีกำรศึกษำ 2561 ค่ำเบี้ยประกันของนักศึกษำทุกวิทยำเขต เป็นเงิน 160 บำทต่อปี ยกเว้น วิทยำเขต

ปัตตำนี   ค่ำเบี้ยประกันเป็นเงิน 100 บำทต่อปี  

 2.  ปีกำรศึกษำ 2562 ค่ำเบี้ยประกันของนักศึกษำชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 194 บำทต่อปี ยกเว้น วิทยำเขต

ปัตตำนี   ค่ำเบี้ยประกันเป็นเงิน 100 บำทต่อปี  

 3. ปีกำรศึกษำ 2562 ค่ำเบี้ยประกันของนักศึกษำชั้นปีอ่ืน ๆ และบุคลำกร เป็นเงิน 169 บำทต่อปี ยกเว้น 

วิทยำเขตปัตตำนี ค่ำเบี้ยประกันเป็นเงิน 100 บำทต่อปี  

 จากตารางข้างต้นเปรียบเทียบให้เห็นผลลัพธ์ของการด าเนินการ ดังนี้ 

1. เพ่ือสำมำรถบริหำรจัดกำรสวัสดิกำรภำวะอุบัติเหตุและ/หรือเสียชีวิตให้ครอบคลุมกลุ่มนักเรียน 

นักศึกษำ และบุคลำกรให้เท่ำเทียมกัน คือ ทุกคนในวิทยำเขตปัตตำนีที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ช ำระค่ำเบี้ยประกันที่เท่ำ

เทียมกันภำยใต้สวัสดิกำรที่เท่ำเทียมกัน 

2. เพ่ือไม่ให้เกิดกำรสูญเสียรำยได้เพ่ิมขึ้น ภำยใต้กำรได้รับสวัสดิกำรที่เหมำะสม โดยวิทยำเขตปัตตำนี

ยืนยันกำรช ำระค่ำเบี้ยประกัน 100 บำทต่อปี และสำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 ปีกำรศึกษำภำยใต้ที่ทุกวิทยำเขตช ำระค่ำ

เบี้ยประกัน 160, 194 และ 169 (ตำมหมำยเหตุใต้ตำรำง) ดังนี้ 

ปีการศึกษา กลุ่ม ค่าเบ้ียประกัน จ านวนคน คิดเป็นเงิน 
วิทยาเขตอ่ืน ๆ วิทยาเขตปัตตานี ส่วนต่าง 

2561 นักศึกษำ 160 100 60 9,029 541,740 
2562 นักศึกษำช้ันปีท่ี 1 194 100 94 2,099 197,306 
2562 นักศึกษำช้ันปีอ่ืน ๆ 

นักเรียน และบุคลำกร 
169 100 69 8,466 584,154 

รวมการไม่สูญเสียรายได้ของวิทยาเขตเป็นเงิน 1,323,200 
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3. วิทยำเขตปัตตำนีมีวิธีกำรจัดกำรเพ่ือให้ธ ำรงไว้ซึ่งค่ำเบี้ยประกัน 100 บำท/คน ดังนี้ 

- สร้ำงกำรรับรู้จนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม โดยกำรสื่อสำรสุขภำพตรงต่อกลุ่ม

เป้ำหมำยในกำรให้ควำมส ำคัญของกำรดูแลสุขภำพตนเองเบื้องต้นของคนในชุมชนอย่ำงครอบคลุมและท่ัวถึง 

- สร้ำงเครือข่ำยแกนน ำในกำรดูแลสุขภำพตนเองเบื้องต้นสู่กำรร่วมดูแลสุขภำพชุมชนต่อเนื่องและ

ยั่งยืนมำตลอดทุกปี โดยเฉพำะกลุ่มนักศึกษำจิตอำสำ นักศึกษำผู้น ำต่ำง ๆ เพ่ือร่วมกันดูแลในกิจกรรม/โครงกำรต่ำง 

ๆ ของมหำวิทยำลัย 

- ใช้หลักกำรพึงตนเองโดยกำรดูแลคนในชุมชน อย่ำงใกล้ชิดจนเกิดควำมไว้วำงใจ ผ่ำนกำรท ำงำน

ของหน่วยพยำบำล กองกิจกำรนักศึกษำวิทยำเขตปัตตำนี 

- รณรงค์ให้ทรำบและรู้จักใช้สิทธิพ้ืนฐำนของตนเอง ควบคู่ไปกับกำรใช้สวัสดิกำรภำวะอุบัติเหตุ

และ/หรือเสียชีวิต ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรของวิทยำเขตปัตตำนี อันน ำมำซึ่งประโยชน์สูงสุดของกำร

ดูแลตนเอง 

- สร้ำงควำมตระหนักถึงค่ำใช้จ่ำยที่ควรจะจ่ำยเกี่ยวกับสุขภำพต้องเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์นั้น ๆ 

โดยให้พิจำรณำสถำนพยำบำลตั้งแต่ของรัฐ โรงพยำบำลเอกชน หรือคลินิกต่ำง  

- ร่วมพูดคุยให้ค ำปรึกษำและหำทำงออกเป็นรำยกรณี ในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยที่สูงเกินมำตรฐำนทั่วไป 

- เฝ้ำติดตำมประเมินสถำนกำรณ์ สรุปผลรำยงำนเป็นรำยไตรมำส เพ่ือน ำมำวำงแผนปรับปรุง

ขับเคลื่อนให้กำรด ำเนินกำรมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 

4. สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ 
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