เงื่อนไขการจองห้องพิเศษ

สิทธิประกันสุขภาพ (บัตรทอง)

 ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการพักรักษาในห้องพิเศษ จะต้อง
ได้รบั การพิจารณาจาก แพทย์เจ้าของไข้ก่อน
หลังจากนั้นจึงติดต่อจองห้องกับผูร้ บั ผิดชอบ
ประจาหอผูป้ ่ วยพิเศษในอาคารที่เปิ ดบริการ

ผูถ้ ือบัตรทองประเภททั ่วไป ค่าห้องพิเศษ
ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ต้องชาระเงิน ตามประเภท
ห้องพัก สาหรับค่ารักษาพยาบาลใช้ได้ตามสิทธิที่
กาหนด
ผูถ้ ือบัตรทองประเภทผูน้ าชุมชน อสม.
สามารถลดหย่อนค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ
ได้ 50 % สาหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว
อสม.ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ต้งั แต่ ๑๐ ปี ขึ้ นไป หรือ
อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาคและ
ระดับชาติ จะได้รบั การยกเว้นค่าห้องพิเศษและ
ค่าอาหารพิเศษ ซึ่งเป็ นสิทธิเฉพาะตัวบุคคลนั้น ต้อง
แนบหนังสือรับรองจากสานักงานสาธารณสุข

 ผูป้ ่ วยที่พกั รักษาในห้องพิเศษจาเป็ นต้องมีญาติ
อยูก่ บั ผูป้ ่ วยตลอดเวลา เพื่อเฝ้ าสังเกตอาการ
ของผูป้ ่ วย ญาติเฝ้ าผูป้ ่ วยได้ไม่เกิน 2 คน
อัตราค่าบริการกับสิทธิรักษาพยาบาล

การจัดบริการห้องพิเศษ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามี
ห้องพิเศษสาหรับไว้บริการแก่ผปู ้ ่ วยเฉพาะ
แต่ละกลุ่มโรค
ภายในห้องพิเศษ มีอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกที่ครบครัน เช่น
เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น
โทรศัพท์ กระติกน้ าร้อน ฯลฯ

สิทธิเบิกต้นสังกัดราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิของแต่ละ
สังกัด สาหรับ ค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร เบิกได้วนั
ละไม่เกิน 1,000 บาท

สิทธิประกันสังคม
เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ พักรักษา
ตัวในโรงพยาบาล ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินวันละ 350 บาท

เฉพาะผู้ประกันตนที่เลือก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็น
สถานพยาบาลหลัก รับสิทธิลดค่าห้อง
พิเศษ 25%

บริการเจ้าหน้าที่เฝ้าไข้พิเศษ
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลจัดให้มีบริการ
เฝ้ าไข้พิเศษแก่ผปู้ ่ วยที่รบั ไว้รกั ษาในโรงพยาบาล
บริการตามความต้องการด้านพยาบาลและตาม
อาการของผูป้ ่ วย
แจ้งความประสงค์ตอ้ งการ
เจ้าหน้าที่ เฝ้ าไข้
พิเศษและ สอบถาม อัตราค่าบริการได้ที่ สานักงาน
ผูต้ รวจการพยาบาล อาคาร มหาราช (ผูป้ ่ วย 8 ชั้น )
ทุกวัน เวลา 8.00 – 13.00 น.
โทร.044-235169

ประเภทของห้องพิเศษและอัตราค่าห้อง

แต่ละอาคารที่เปิ ดให้บริการห้องพิเศษนั้น
จะดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะโรค แยกตามประเภท ดังนี้
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้องพิเศษ 1,900 บาท
ห้องชุดพิเศษ (วีไอพี) 3,800 บาท
ชั้น 5 - 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ชั้น 3
ชั้น 4-5
ชั้น 6

 ผูป้ ่ วยศัลยกรรม
 ผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิก (หู คอ จมูก)
 ผูป้ ่ วยนรีเวช
 ผูป้ ่ วยเด็ก
 ผูป้ ่ วยโรคตา
 ผูป้ ่ วยโรคกระดูก
อาคารมหาราช (8 ชั้น)
ห้องพิเศษ (รวม) 1,100 บาท
ห้องพิเศษ 1,600 บาท
 ผูป้ ่ วยสูติกรรม (คลอดบุตร)
 ผูป้ ่ วยศัลยกรรม
 ผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิก (หู คอ จมูก)
อาคารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ห้องพิเศษ 2,600 บาท

ชั้น 7 - 9  ผูป้ ่ วยอายุรกรรม

อาคารหลวงพ่อคูณ
ห้องพิเศษ 1,900 บาท
ชั้น 1

 ผูป้ ่ วยโรคกระดูก

 ผูป้ ่ วยสูติกรรม (คลอดบุตร)
อาคารศูนย์มะเร็ง
ห้องพิเศษ (รวม) 1,100 บาท
ห้องพิเศษ 1,900 บาท
ห้องชุดพิเศษ (วีไอพี) 2,800 บาท
ชั้น 4– 5  ผูป้ ่ วยมะเร็ง
ชั้น 2-3

ช่วงเวลาให้กาลังใจ

ผูป้ ่ วยจาเป็ นต้องได้รบั การพักผ่อนอย่าง
เพียงพอ เพื่อจะได้ช่วยให้ผูป้ ่ วยหายจากอาการ
เจ็บป่ วยเร็วยิง่ ขึ้ น และเพื่อให้แพทย์ พยาบาลได้ดแู ล
ผูป้ ่ วยโดยใกล้ชิด
กาหนดเวลาเยีย่ มให้กาลังใจแก่ผูป้ ่ วยที่พกั
รักษาตัวในห้องพิเศษ
เวลา 8.00 – 20.00 น. ทุกวัน

งานคิดค่ารักษาพยาบาล โทร.044-235087
ทุกวัน เวลา 8.00 – 16.00 น.

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เลขที่ 49 ถนนช้างเผือก ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.0 4423 5000 โทรสาร.0 4424 6389

ผลิตโดย... ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.0 4423 5051

