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"เมื่อต้องเคลมค่ารักษาพยาบาลจากประกันอุบัติเหตุ

หรือประกันสุขภาพ ควรพิจารณาเงื่อนไข และวงเงิน

คุ้มครองให้ดี เพื่อให้การเคลมค่ารักษาครอบคลุม 

หรือบรรเทาค่าใช้จ่ายมากที่สุด" 

เมื่อบาดเจ็บ

แนวทางการ
เคลมประกนั

  มีประกันสุขภาพ เคลมได้หรือไม ่

 ประกันสุขภาพ จะให้ความคุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยใน หรือนอนพัก

รักษาตัวในโรงพยาบาล โดยทั่วไปต้องนอนโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 ชั่วโมง  

จึงจะเคลมค่ารักษาได้ สำาหรับความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก หรือการรักษาแบบที ่

ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนั้นมักต้องซื้อเพิ่มเติมหลายคนมักเข้าใจว่า ประกันสุขภาพ จะเคลม

ได้เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น แต่จริงๆ แล้ว ถ้าเกิดอุบัติเหตุก็สามารถเคลมค่ารักษาที่เกิด

ขึ้นได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน หรือประกันสุขภาพแบบที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอกรวม

อยู่ด้วย กรณีที่ทำาประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในไว้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องนอนโรงพยาบาล สามารถเคลมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  

ค่าห้อง ค่าหมอ ค่ารักษาพยาบาล ได้ตามวงเงินที่กำาหนดไว้แต่ถ้าไม่ได้นอนโรงพยาบาล จะเคลมค่ารักษาจากประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน

ได้หรือไม่นั้น ต้องดูว่า ประกันที่ทำาไว้มีความคุ้มครองกรณีรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่ คือ เป็นการรักษาหลังจากเกิดอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง  

ถ้ามีความคุ้มครองดังกล่าว ก็สามารถเคลมค่ารักษาที่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม วงเงินค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน มักไม่รวมการรักษาต่อเนื่อง  

   อุบัติเหตุเป็นเหตุไม่คาดฝันที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ เช่น หกล้ม มีดบาด 

ตกบันได หรืออุบัติเหตุรุนแรง เช่น รถชน ขาหัก กระดูกร้าว ซึ่งเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้ว มักตามมาด้วยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล คนที่ทำาประกันไว้ อาจ

โชคดีหน่อย เพราะมีตัวช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ประกันที่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้นั้น มีประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ซึ่งประกัน

แต่ละแบบ หรือแต่ละบริษัท มักมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ดังนั้น หากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น จะเคลมประกันที่ทำาไว้ได้หรือไม่ รวมถึงคนที่ทำาประกันไว้ทั้ง

ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ จะมีแนวทางในการเคลมอย่างไร K-Expert มีคำาแนะนำามาฝาก

ค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล)

ค่ารักษากรณีผู้ป่วยนอก (ไม่ได้นอนโรงพยาบาล)

ค่ารักษาต่อเนื่อง

ค่าชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาล

เช็กความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหต ุ
เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล

มีประกันอุบัติเหตุ เคลมอะไรได้บ้าง

โดยทั่วไป ประกันอุบัติเหตุจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/

ชั่วคราว รวมถึงค่ารักษาพยาบาล ดังนั้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับบาดเจ็บ ต้อง

เข้ารับการรักษาพยาบาล ถ้าไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อยกเว้น เช่น  ดื่มสุราทำาให้เกิด

อุบัติเหตุทำาร้ายร่างกายตัวเอง ร่วมทะเลาะวิวาท จะสามารถเคลมค่ารักษา

ได้ ทั้งนี้ ต้องดูเงื่อนไขความคุ้มครองของการจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ว่าเป็นอย่างไรบางกรมธรรม์จ่ายเป็นเงินชดเชยเมื่อเป็นผู้ป่วยใน

หรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บางกรมธรรม์จ่ายตาม

ค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในที่ต้องนอนโรง

พยาบาลหรือผู้ป่วยนอกที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลจนกว่า

จะหายเป็นปกติจากอุบัติเหตุในครั้งนั้น โดยไม่เกิน

วงเงินที่กำาหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ประกันกำาหนด

วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไว้ที่ 

50,000 บาท สมมติ หกล้ม มีค่าทำาแผล และค่า

ล้างแผลต่อเนื่องสามารถเคลมค่าใช้จ่ายได้ทั้งค่า

ทำาแผลและค่าล้างแผลในวงเงิน 50,000 บาท



เมื่อต้องเคลมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพที่ทำาไว้ ก็ควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครอง และวงเงินค่ารักษาของ 

แบบประกันให้ดี เพื่อช่วยให้การเคลมค่ารักษาครอบคลุมหรือบรรเทาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมากที่สุด

ตัวอย่างเช่น ประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน กำาหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน

ไว้ที่ 6,500 บาท สมมติแขนหักต้องเข้าเฝือก ค่ารักษาที่เกิดขึ้นสามารถเคลมได ้

ในวงเงิน 6,500 บาท แต่หากคุณหมอนัดมาตรวจแผลต่อเนื่อง จะเคลมค่ารักษา 

ที่เกิดขึ้นจากประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในไม่ได้แล้ว 

มีทั้งประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในและประกันอุบัติเหตุ  
เคลมอย่างไรดี

เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วตัวเรามีทั้งประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในและประกันอุบัติเหต ุ 

จะเคลมประกันตัวไหนก่อนนั้น คำาแนะนำาคือ

กรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือมีแนวโน้มต้อง 

ติดตามผลการรักษาต่อเนื่อง แนะนำาเคลมประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในก่อน แล้ว 

ค่อยเคลมประกันอุบัติเหตุ เพราะหากต้องรักษาตัวต่อเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

หลังออกจากโรงพยาบาล จะสามารถเคลมค่ารักษาต่อเนื่องจากประกันอุบัติเหต ุ

จนกว่าจะหายเป็นปกติ ซึ่งมีโอกาสเคลมค่ารักษาได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

มากกว่า

สำาหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย ไม่จำาเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ลองดูว่า วงเงินคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุครอบคลุมค่ารักษาที่เกิดขึ้นหรือไม่  

ถ้าครอบคลุม ก็สามารถเคลมค่ารักษาจากประกันอุบัติเหตุเพียงตัวเดียวได้ แต่ถ้าวงเงินค่ารักษาจากประกันอุบัติเหตุมีไม่เพียงพอ แล้วประกันสุขภาพ

แบบผู้ป่วยใน มีความคุ้มครองการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งเราเข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุ แนะนำาเคลมค่ารักษาจากประกัน

สุขภาพก่อน ค่อยเคลมประกันอุบัติเหตุ

เช็กความคุ้มครองจากประกันสุขภาพ

เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล

ค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล)

ค่ารักษากรณีผู้ป่วยนอก(ไม่ได้นอนโรงพยาบาล)

ค่ารักษาหลังเกิดอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาล

ประกันสุขภาพ  

 • ค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน 

 • ค่ารักษากรณีผู้ป่วยนอก

 • ค่ารักษาหลังเกิดอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง 

 • ค่าชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาล

ประกันอุบัติเหตุ

 • ค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน 

 • ค่ารักษากรณีผู้ป่วยนอก

 • ค่ารักษาต่อเนื่อง 

 • ค่าชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาล

เช็กความคุ้มครองเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล



เสริมแกร่งมือใหม่ 
หัดลงทุนกองทุนรวม

ใช้งบการเงินเป็น 
เห็นโอกาสลงทุน

LTF จัดการด ี
มีแต่คุ้ม

จับจังหวะหุ้น 
ด้วยกราฟพื้นฐาน

รู้ทันประกัน 
คุ้มครองคนที่รักอย่างถูกวิธี

เกษียณโสด 
แบบรวยสุข

เข้าใจดัชนีเศรษฐกิจ 
พิชิตการลงทุน

เกมการเงิน 
 ชีวิตออกแบบได้

การทำางบกระแสเงินสดส่วนบุคคล 
เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

หาหุ้นดี เลือกหุ้นเด่นด้วย 
Valuation Methods

22

22

15

6

16

30

23

23

30

16

19

19

5

4

18:00 -20:00

13:00 -15:00

18:00 -20:00

13:00 -15:00

วันอังคาร

วันอังคาร

วันอังคาร

พฤษภาคม 2018

วันอาทิตย์

18:00 -20:00

18:00 -20:00

18:00 -20:00

13:00 -15:00

13:00 -15:0013:00 -15:00

วันเสาร์

วันเสาร์

วันเสาร์

วันศุกร์

วันพฤหัส

วันพฤหัส

วันพุธ

วันพุธ

วันพุธ

วันพุธ

วันพุธ

วันพุธ

WorkShop

17

31

18:00 -20:00

18:00 -20:00

วันพฤหัส วันพฤหัส

วันพฤหัส

วันพฤหัส

วันพฤหัส

3 24

24

31

17

13:00 -15:30 18:00 -20:30

13:00 -15:00

13:00 -15:00

13:00 -15:00

วันพฤหัส
3

13:00 -15:00

10:00 -12:00

13:00 -16:00

18:00 -20:00

18:00 -20:00

13:00 -15:30
วันอังคาร

15

27

13:00 -16:00
วันอาทิตย์



19

12

7

14

28

2721

19

2

9

30

18:00 -20:00

18:00 -20:00

วันอังคาร

วันอังคาร

มิถุนายน 2018

18:00 -20:00

วันเสาร์

วันเสาร์

วันเสาร์

วันพฤหัส

วันพฤหัส

วันพุธ

WorkShop

28

14

13:00 -15:00

18:00 -20:00

วันพฤหัส

วันพฤหัส

วันพฤหัส

วันพฤหัส

5 26

20

13

5

13:00 -15:00

18:00 -20:00

18:00 -20:00

13:00 -15:00

6

13:00 -15:00

13:00 -16:00

13:00 -15:00

18:00 -20:0013:00 -15:00

13:00 -15:00

วันอังคารวันอังคาร

วันอังคาร

13

17

13:00 -15:00
วันอาทิตย์

3 ก้าวค้นหาอาชีพเสริม  
สร้างรายได้อย่างมั่นใจ

อาชีพเสริม 
�เริ่มต้นดีก็รวยได้

ฟิตเรื่องเงิน 
เริ่มต้นธุรกิจ

เลือกกองทุน  
อย่างเซียน

เลือกLTF/RMF  
อย่างไรให้คุ้ม

สร้างรายได้ต่อเนื่อง  
ด้วยกองทุนอสังหาฯ

3 ข้อควรรู้ก่อนเริ่ม 
ให้เงินทำางานในหุ้น

เริ่มต้นลงทุน  
ในตลาด�TFEX

วิธีเลือกประกันสุขภาพ 
ให้เหมาะกับคุณ

เสริมเงินล้านให้คล่องตัว 
ด้วยสินเชื่อชนาดจิ๋ว

เช็คความพร้อม 
ก่อนเป็นเถ้าแก่เต็มตัว

การวางแผนการเงินและ 
 วิเคราะห์การเงินส่วนบุคคล

13:00 -15:00
วันพุธ

18:00 -20:00
วันอังคาร

21
วันพฤหัส
13:00 -15:00 13:00 -15:00

วันพุธ

18:00 -20:00

18:00 -20:00

18:00 -20:00

วันพุธ

วันพุธ

วันพุธ

27

6

20

13:00 -15:00

13:00 -15:00

13:00 -15:00

วันพุธ

วันพุธ

วันพุธ

21


