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บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) มีความยินดีต้อนรับท่านเข้าร่วม
โครงการสวัสดิการประกันภัยกลุ่ม เพ่ือสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาศึกษาคู่มือฉบับนีเ้พ่ือทราบถึง
ผลประโยชน์ตา่งๆ ท่ีท่านมีสิทธ์ิจะได้รับ รวมถึงเง่ือนไขความคุ้มครอง แนวทางการปฏิบตัิในการใช้บริการเก่ียวกับ
การประกนัสขุภาพกลุม่ และการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทน 
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ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:DSSC-GrpCorp@prudential.co.th
mailto:hotline@prudential.co.th


3 
 

ข้อมูลในเอกสารนีเ้ป็นเพียงการสรุปข้อมูลเบือ้งต้นท่ีควรทราบเท่านัน้ สมาชิกผู้ขอเอาประกนัภยัควรศึกษาข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองความคุ้มครอง ข้อก าหนด
เง่ือนไข ข้อยกเว้นผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุม่ 

 
 
 
 

สำรบัญ 
 
ก) สรุปตารางความคุ้มครองและผลประโยชน์ และขัน้ตอนการใช้บริการสินไหมทดแทน    

1) สรุปตารางความคุ้มครองและผลประโยชน์……………………………………………………………...4 
2) สรุปขัน้ตอนการใช้บริการสินไหมทดแทน………………………..……….…………………………..…5 

 
ข) ความคุ้มครองท่ีได้รับจากกรมธรรม์ประกนัสขุภาพกลุม่       

1) การประกนัสขุภาพกลุม่แบบผู้ป่วยใน………..…………………………….……….…........................6 
Group Health Insurance: In-Patient Department (IPD) 

2) การประกนัสขุภาพกลุม่แบบผู้ป่วยนอก…………………………………………………………...…...10 
Group Health Insurance: Out-Patient Department (OPD) 

  
ค) การใช้บริการการประกนัสขุภาพกลุม่          

1) การบริการปกต…ิ...………………………………………………………………………………….…10 
2) การใช้บตัรประจ าตวัสมาชิกประกนัภยักลุม่......…………………………………………….…….…..11 
3) สิทธ์ิตา่งๆ ท่ีอาจจะสามารถใช้ในการเบิกร่วมได้…..………….………………….....………………...12
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ข้อมูลในเอกสารนีเ้ป็นเพียงการสรุปข้อมูลเบือ้งต้นท่ีควรทราบเท่านัน้ สมาชิกผู้ขอเอาประกนัภยัควรศึกษาข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองความคุ้มครอง ข้อก าหนด
เง่ือนไข ข้อยกเว้นผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุม่ 

 
ก) สรุปตำรำงควำมคุ้มครองและผลประโยชน์  

 
1) สรุปตำรำงควำมคุ้มครองและผลประโยชน์ 

 
ควำมคุ้มครอง ผลประโยชน์ 

1.การประกนัสขุภาพกลุ่มแบบผู้ ป่วยใน (IPD) 

รับความคุ้มครองตามค่ารักษาพยาบาลจริง
ภายใต้วงเงิน และเงื่อนไขของแผนประกนั
สขุภาพกลุ่ม 

ค่าห้องและค่าอาหารประจ าวนั ข้อ ข 1.1.1(หน้า 6)   
ค่าธรรมเนียมดแูลโดยแพทย์ ข้อ ข 1.1.2 (หน้า 6)   
ค่าศลัยกรรม ข้อ ข 1.1.3 (หน้า 7)   
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ข้อ ข 1.1.4 (หน้า 7)  
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ข้อ ข 1.1.5 (หน้า 7)  
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินส าหรับผู้ ป่วยนอก 
(เนื่องจากอบุติัเหต)ุ ภายใน 24 ชัว่โมง 

ข้อ ข 1.1.6 (หน้า 7) 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อ ข 1.2 (หน้า 8) 
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2) สรุปขัน้ตอนกำรใช้บริกำรสินไหมทดแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบขัน้ตอน 

เข้ารับการรักษาพยาบาล 

1) ใช้บริการปกติ (Reimbursement) 

ส ารองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล แล้วน า 
ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์มาติดต่อกบับริษัทฯ 

ใช้บริการบัตรสมาชิก 
ประกนัสขุภาพ (PRU Care Card) 

 

รอรับเช็คค่าสนิไหมทดแทน 
 

 

กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 
 

 

2) ใช้บริการประกนัสขุภาพ 
 

ใช้บริการสนิไหมทดแทนทางโทรสาร 
(Fax Claim Service) 

กรอกแบบฟอร์มเรียกร้อง 
ค่ารักษาพยาบาล 

พร้อมแสดงบตัรประชาชน 

ตรวจสอบรายชื่อ 
โรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย 

Prudential 

รอรับใบตอบรับทางโทรสาร
เพื่อยืนยนัผลประโยชน์และ
ช าระค่ารักษาพยาบาล

แสดงบตัรสมาชิกประกนัสขุภาพ
เพื่อได้รับความคุ้มครองตาม

ตารางผลประโยชน์ 
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ข) ควำมคุ้มครองที่ได้รับจำกกำรประกันสุขภำพกลุ่ม  

ความคุ้มครองขึน้อยู่กบัประเภทของสญัญาเพิ่มเติมที่ผู้ ถือกรมธรรม์ได้ท าความตกลงกบับริษัทฯ เป็นรายกรณีไป  
ค ำนิยำม 
บริษัทฯ              หมายถงึ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ ถือกรมธรรม์     หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
สมาชิกผู้ เอาประกนัภัย  หมายถงึ สมาชิกผู้ มีสทิธ์ิเข้าร่วม และมีคณุสมบติัตามที่ก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ 
สำระส ำคัญ 
ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่สมาชิกจะได้รับขึน้อยู่กบัตารางผลประโยชน์กรมธรรม์ประกนัชีวิตหลกั ซึง่ออกให้แก่ท่าน                    
การประกนัสขุภาพกลุ่มโดยทัว่ไปจะประกอบด้วยความคุ้มครองหลกัดังต่อไปนี  ้
  
1) กำรประกันสุขภำพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน 

1.1) ควำมคุ้มครอง 
ให้ความคุ้มครองในกรณีที่สมาชิกผู้ เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยตามความจ าเป็นทาง
การแพทย์ในฐานะผู้ ป่วยในของโรงพยาบาล และเข้ารับการรักษาตัวเ ป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลของรัฐบาล หรือเอกชนที่ตัง้ขึน้โดยถกูต้องตามที่กฎหมายก าหนด 
สมาชิกผู้ เอาประกันภัยจะได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลเท่ากับจ านวนที่จ่ายไปจริงให้แก่ทางโรงพยาบาลตามเงื่อนไข
และข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกนัชีวิตกลุม่ แต่ทัง้นีจ้ะต้องไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ที่ได้ระบไุว้ในตารางผลประโยชน์ 
กรณีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกันมากกว่ า 1 ครัง้ โดยที่ระยะเวลา
การเข้าพกัรักษาตวัแต่ละครัง้ห่างกนัไม่เกินกว่าสีส่บิห้าวนั ให้ถือว่าเป็นการรักษาในโรงพยาบาลครัง้เดียวกนัด้วย 

ตารางที่ 1.1 รายละเอียดผลประโยชน์การรักษาในโรงพยาบาล 
ผลประโยชน์การรักษาในโรงพยาบาล รายละเอียดผลประโยชน์ 

1.1.1) ค่าห้องและค่าอาหาร  
ประจ าวนั 

บริษัทฯ จะจ่ายค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลที่สมาชิกผู้ เอาประกนัภัยเข้า
รักษาตัวเป็นผู้ ป่วยในตามจ านวนเงินที่สมาชิกผู้ เอาประกันภัยจ่ายจริงโดยจะจ่ายให้
สงูสดุไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์และจ านวนวันตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ ต่อ
การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครัง้ใดครัง้หนึ่ง ในกรณีที่สมาชิกผู้ เอาประกนัภัยต้อง
เข้ารับการรักษาตัวในห้องผู้ ป่วยหนัก (ห้อง ไอ ซี ยู) บริษัทฯ จะจ่ายค่าห้องและ
ค่าอาหารประจ าวนั ตามจ านวนที่สมาชิกผู้ เอาประกันภัยจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2 เท่าของ
จ านวนเงินผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหารประจ าวนั และจ่ายไม่เกินจ านวนวนัตามที่
ระบใุนตารางผลประโยชน์ 

1.1.2)  ค่าธรรมเนียมดแูลโดย   
           แพทย์ 

บริษัทฯ จะจ่ายค่าแพทย์ตรวจรักษาในระหว่างระยะเวลาที่พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล
ตามจ านวนที่จ่ายจริง  สงูสดุไม่เกินจ านวนวนัตามที่ระบใุนตารางผลประโยชน์และไม่
เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมดแูลโดยแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวนัต่อการ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครัง้ใดครัง้หนึง่ 
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1.1.3) ค่าศัลยกรรม 

 ไม่อิงตารางอัตราค่าธรรมเนียมการ
ผ่าตดั / การวางยาสลบ  

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ค่าศัลยกรรม ส าหรับแพทย์ และแพทย์ผู้ช่วยท าการผ่าตัด
หรือหตัถการ ค่าแพทย์วิสญัญีส าหรับแพทย์และพยาบาลที่วางยาสลบ หรือยาชา ตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครัง้ใดครัง้หนึง่ ทัง้นีไ้ม่เกิน
ผลประโยชน์ค่าศลัยกรรมตามที่ก าหนดไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ 
ทัง้นี ้ค่าศลัยกรรมจะรวมถึงค่าผ่าตัดที่ไม่จ าเป็นต้องพกัรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยถือ
เสมือนว่าสมาชิกเข้ารับการรักษาตัวในฐานะคนไข้ใน ดังโรคที่ระบุในสญัญาเพิ่มเติม
ผลประโยชน์ที่แนบกรมธรรม์ ตวัอย่างโรค เช่น การสลายนิ่ว การสอ่งกล้อง การเจาะไข
กระดกู การรักษาโรคด้วยแกมม่าไนฟ์ ฯลฯ 

1.1.4) ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ บริษัทฯ จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามจ านวนเงินที่สมาชิก
จ่ายจริง แต่ทัง้นีจ้ะต้องไม่เกินผลประโยชน์ “ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ” ที่ระบไุว้ในตาราง
ผลประโยชน์ต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครัง้ใดครัง้หนึ่ง ค่ารักษาพยาบาล
อื่นๆ เช่น ค่าเลือด ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์-แล็บ ค่าห้องผ่าตัด ค่ารถพยาบาลฉุกเ ฉิน 
ค่าบริการทางกายภาพบ าบดั  ค่ายากลบับ้าน ฯลฯ ยกเว้นวสัดสุิน้เปลอืงทางการแพทย์ 

1.1.5) ค่าปรึกษาแพทย์  
          ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 

 รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 
หรือค่าศัลยกรรม 

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ค่าปรึกษาแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ซึง่แพทย์ผู้ รักษามี
ความเห็นว่าต้องให้แพทย์ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเป็นที่ปรึกษาในการรักษาอาการ
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 
- ในกรณีที่ไม่มีการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะโรคในระหว่างที่พักรักษา
ตวัในโรงพยาบาลจะน ามารวมกบัยอดเงินทัง้หมดของผลประโยชน์ “ค่ารักษาพยาบาล
อื่นๆ” 
- ในกรณีที่มีการผ่าตดั ค่าปรึกษาแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะโรคในระหว่างที่พักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลจะน ามารวมกบัยอดเงินทัง้หมดของผลประโยชน์ “ค่าศลัยกรรม” 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจ่ายให้สงูสดุไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุในหน้าตารางผลประโยชน์ต่อ
การเข้าพกัรักษาตวัครัง้ใดครัง้หนึง่ 

1.1.6) ค่ารักษาพยาบาลฉกุเฉิน 
          ส าหรับผู้ ป่วยนอก    
          (เนื่องจากอบุติัเหต)ุ  
          ภายใน 24 ชัว่โมง 

ในกรณีที่สมาชิกผู้ เอาประกนัภัยจ าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉกุเฉินในขณะเป็น
คนไข้นอกของโรงพยาบาลส าหรับการบาดเจ็บซึ่งเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุภายใน 
24 ชัว่โมง นบัจากเวลาที่เกิดอบุัติเหต ุรวมถงึการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 31 วนั 
นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะจ่ายให้ตามจ านวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน
จ านวนผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลฉกุเฉินในขณะเป็นคนไข้นอก (เนื่องจากอบุติัเหต)ุ 
สงูสดุที่ระบไุว้ในตารางผลประโยชน์ต่อการบาดเจ็บครัง้ใดครัง้หนึง่ 

ความคุ้มครองข้ึนอยู่กบัประเภทของสญัญาเพ่ิมเติมทีผู่ถื้อกรมธรรม์ได้ท าความตกลงกบับริษัท ฯ เป็นรายกรณีไป  

 
บริษัทฯ จะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์ให้เมื่อได้รับและเห็นชอบในหลกัฐานต่างๆแล้ว  ส าหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลครัง้ใด
ครัง้หนึง่ โดยจะจ่ายตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตกลุม่ 
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1.2) ข้อยกเว้นกำรประกันสุขภำพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน 
       การประกนัภัยตามสญัญาเพิ่มเติมนีไ้ม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสยีหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือ 
       เจ็บป่วย (รวมทัง้โรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก 

1.โรคเรือ้รัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสญัญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่
 เป็นมาแต่ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านการพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม 

2.การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคมุ             
น า้หนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลกัษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความ
คุ้มครอง 
3.การตัง้ครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตัง้ครรภ์ การแก้ไขปัญหา การมีบุตรยาก  (รวมถึง
การสบืวิเคราะห์และการรักษา) การท าหมนั หรือการคมุก าเนิด 

        4.โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
5.การตรวจรักษา หรือการป้องกนั การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อการชะลอความเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทน             
ในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถสภาพทางเพศในหญิงหรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศและการ
แปลงเพศ                          
6.การตรวจสขุภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด                           
การพักฟื้น หรือการการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่ เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม ่
เก่ียวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลนิิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บ 
หรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทาง
การแพทย์ 
7. การตรวจรักษาความผิดปกติเก่ียวกับสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการ  
รักษาความผิดปกติของการมองเห็น 
8. การตรวจรักษา หรือผ่าตดั เก่ียวกบัฟัน หรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจดัฟัน
ขดูหินปนู ถอนฟัน การใสร่ากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจ าเป็นอนัเนื่องมาจากการบาดเจ็บโดยอบุัติเหต ุทัง้นีไ้ม่รวมค่าฟัน 
ปลอมและการครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม 
9.การรักษาหรือการบ าบดัการติดยาเสพติดให้โทษ บหุร่ี สรุา หรือสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 
10.การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เก่ียวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติ  
ทางบคุลกิภาพ รวมถงึสภาวะสมาธิสัน้ ออธิสซมึ เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกงัวล 
11.การตรวจรักษาที่ยงัอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรืออาการหยดุหายใจขณะหลบั การตรวจ หรือ
การรักษาความผิดปกติของการนอนหลบั การนอนกรน 
12.การปลกูฝีหรือการฉีควัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายหลงัการถูกสตัว์ท าร้ายและ
วคัซีนป้องกนับาดทะยกั ภายหลงัได้รับการบาดเจ็บ 
13.การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจบุนั รวมถงึแพทย์ทางเลอืก 
14.ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่สมาชิกผู้ เอาประกนัภัย ซึง่เป็นแพทย์สัง่ให้แก่ตวัเอง รวมทัง้ค่าใช้จ่ายที่ 
เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึง่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบตุรของสมาชิกผู้ เอาประกนัภัย 
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15.การฆ่าตวัตาย การพยายามฆ่าตวัตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็น
การกระท าโดยตนเองหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทัง้นีร้วมถงึอบุติัเหตุจากการ
ที่สมาชิกผู้ เอาประกนัภัย กิน ด่ืม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สัง่ 
16.การบาดเจ็บที่เกิดขึน้จากการกระท าของสมาชิกผู้ เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสรุา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้
โทษจนไม่สามารถครองสติได้ (ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” นัน้ ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ 
แอลกอฮอล์ในเลอืดตัง้แต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป) 
17.การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะที่สมาชิกผู้ เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีสว่นยัว่ยใุห้เกิดการทะเลาะวิวาท 
18.การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะที่สมาชิกผู้ เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือ
หลบหนีการจบักมุ 
19.การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะที่สมาชิกผู้ เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีและเจ๊ตสกีทุกชนิด                          
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลงัขึน้หรือก าลงัลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลนูหรือ
เคร่ืองร่อน เลน่บนัจีจ้ัม๊พ์ ด าน า้ที่ต้องใช้ถงัอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้น า้ 
20. การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะที่สมาชิกผู้ เอาประกนัภัยก าลงัขึน้หรือก าลงัลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิไ ด้จด
ทะเบียนเพื่อบรรทกุผู้ โดยสารและมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์ 
21.การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะที่สมาชิกผู้ เอาประกนัภัยขบัขี่ หรือปฏิบติัหน้าที่เป็นพนกังานประจ าในอากาศยานใดๆ 
22.การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะที่สมาชิกผู้ เอาประกนัภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัครและเข้าปฏิบัติการ
สงคราม หรือปราบปราม 
23.สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการ 
ประกาศสงครามห รือไม่ ก็ตาม  สงครามกลาง เมือง  การแข็ ง ข้อ  การกบฏ  ก ารจลาจล การนัดหยุดงาน                                               
การก่อความ วุ่นวาย การปฎิวัติการรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการ
ประกาศหรือคงไว้ซึง่กฎอยัการศึก 
24.การก่อการร้าย 
25.การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชือ้เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผา
ไหม้ของเชือ้เพลงินิวเคลยีร์และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีร์ซึง่ด าเนินการติดต่อกนัไปโดยตวัเอง 
26.การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดใน 
กระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 
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ข้อมูลในเอกสารนีเ้ป็นเพียงการสรุปข้อมูลเบือ้งต้นท่ีควรทราบเท่านัน้ สมาชิกผู้ขอเอาประกนัภยัควรศึกษาข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองความคุ้มครอง ข้อก าหนด
เง่ือนไข ข้อยกเว้นผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุม่ 

 
2.) กำรประกันสุขภำพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก 

2.1) ควำมคุ้มครอง  
ให้ความคุ้มครองสมาชิกผู้ เอาประกันภัยจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย จนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาในฐานะ
ผู้ ป่วยนอกของโรงพยาบาลหรือคลินิก บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครัง้ตามจ านวนเงินที่สมาชิกผู้ เอา
ประกนัภัยจ่ายจริง แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ และหากสมาชิกผู้ เอา
ประกันได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจากสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริ ษัทฯ จะ
รับผิดชอบเพียงเฉพาะจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลสว่นที่ยงัไม่ได้รับการชดเชยเท่านัน้ 
2.2) ข้อยกเว้นเพิ่มเติมส ำหรับควำมคุ้มครองกำรประกันสุขภำพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก 
1.การรักษาสิว ฝ้า รังแค ผมร่วง หรือการผ่าตัดอันมีลกัษณะเลือกได้ หรือผ่าตัดเพื่อแก้ไขสิ่งผิดปกติที่เป็นอยู่ ก่อน

ตรวจรักษาโรค หรือผ่าตัดเก่ียวกับฟัน เหงือก และช่องปาก ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็นอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บโดย

อบุติัเหต ุทัง้นีไ้ม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟัน และการรักษาฟัน 

2.การตรวจวินิจฉยัการรักษาพยาบาล หรือการป้องกนัโรคโดยวิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้านไทย การแพทย์

แผนจีนหรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจบุนั  

3.ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ซือ้โดยปราศจากใบสัง่ยาของแพทย์ 

4.การตรวจวดัสายตา การประกอบแว่นสายตา เลนส์สมัผสั (Contact lens) หรืออปุกรณ์ช่วยการได้ยิน 

5.ความผิดปกติที่เก่ียวกบัการท างานของร่างกายโดยไม่มีพยาธิสภาพแสดงให้เห็น รวมทัง้อาการท้องผกู อาหาร 

ไม่ย่อย ท้องอืด เบื่ออาหาร โดยไม่มีสภาพของโรคแสดงให้เห็น 

ค) กำรใช้บริกำรกำรประกันสุขภำพกลุ่ม 

วิธีเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล (ผู้ ป่วยใน) และกรณีเข้ารับการรักษาที่ไม่ต้องพักในโรงพยาบาล          
(ผู้ ป่วยนอก)  สามารถท าได้ 2 วิธี คือ 

1) การบริการปกติ (Reimbursement) 

2) ใช้บตัรประจ าตวัสมาชิกประกนัสขุภาพกลุม่ที่ออกโดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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1) กำรบริกำรปกติ ( Reimbursement) 

สมาชิกผู้ เอาประกนัภัยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลตามแผนการประกนัภัยที่ได้รับความคุ้มครองได้ตามสถานพยาบาลที่
ถกูต้องตามกฎหมายทุกแห่ง ทัง้ของรัฐบาลและเอกชน โดยจะต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และน าเอกสารต่างๆ                   
เบิกเงินชดเชย โดยมีวิธีปฏิบติัดงันี ้

 

กรณีผู้ ป่วยใน ต้องนอนพกัรักษาพยาบาลเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง จะต้องปฏิบติัดงันี ้
1) กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ ป่วยใน ได้แก่ ข้อมูลสมาชิกผู้ เอา

ประกนัภัย การเจ็บป่วย หรือประสบอบุติัเหตแุล้วแต่กรณีให้ครบถ้วนโดยละเอียดและลายมือช่ือ 

2) ให้แพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาลกรอกรายละเอียดเก่ียวกบัการรักษา คณุวฒุิ เลขที่ใบประกอบเลขศิลป์ และประทับตรา
โรงพยาบาล 

3) ย่ืนแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดแล้วข้างต้น พร้อมหลกัฐานการจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบบั) รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น ค่าห้อง ค่ายา ค่าผ่าตัด และอื่นๆ และน าส่งมายังบริษัทฯ ต่อไป โดยใบรับรองแพทย์ และหลกัฐานข้างต้นนี ้
บริษัทฯ ก าหนดให้ใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ เท่านัน้ 

 

2) กำรใช้บัตรประจ ำตัวสมำชิกประกันภัยกลุ่ม 

หลักเกณฑ์กำรใช้บัตรประจ ำตัวสมำชิกประกันภัยกลุ่ม 

บัตรประจ าตัวสมาชิกกลุ่มออกให้โดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  สามารถใช้รับ
บริการจากสถานพยาบาลที่บริษัทฯ ได้ท าสญัญาไว้เท่านัน้  และใช้ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ ป่วยนอกของ
โรงพยาบาล โดยใช้ร่วมกบับตัรที่ทางราชการออกให้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิใช้บัตรประจ ำตัวสมำชิกประกันภัยกลุ่ม  
        สมาชิกผู้ เอาประกนัภัยที่ได้รับความคุ้มครองการประกนัสขุภาพกลุม่ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตกลุม่ที่ท าไว้กบั  
      บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

 หากผู้ ใดพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก สิทธ์ิการใช้บัตรประจ าตัวสมาชิกประกันภัยกลุ่มของสมาชิกจะหมดไปทันที
นบัตัง้แต่วนัที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิก 

 ห้ามน าบตัรประจ าตวัสมาชิกประกนัภัยกลุม่ไปให้ผู้อื่นใช้แทนโดยเด็ดขาด 

 

 ประโยชน์ที่ได้รับจำกบัตรประจ ำตัวสมำชิกประกันภัยกลุ่ม 

 บริษัท ฯ ได้ออกบัตรประจ าตัวสมาชิกประกันภัยกลุ่มเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่ได้รับความคุ้มครองการ
ประกนัสขุภาพกลุม่ โดยสมาชิกไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสิทธิประโยชน์ที่พงึเบิกได้จากบริษัท ฯ 

 บตัรประจ าตวัสมาชิกประกนัภัยกลุม่เป็นบัตรที่บริษัท ฯ ได้ท าสญัญากบัสถานพยาบาลต่างๆ ตามที่ระบไุว้เท่านัน้ หากมี
สว่นเกินสทิธ์ิ สมาชิกผู้ เอาประกนัภัยจะต้องเป็นผู้ช าระให้แก่สถานพยาบาลทนัที 
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ขัน้ตอนกำรใช้บัตรประจ ำตัวสมำชิกประกันภัยกลุ่ม 

 ให้สมาชิกผู้ เอาประกนัภัยแสดงบตัรประจ าตวัสมาชิกประกนัภัยกลุม่ พร้อมบตัรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล
ทกุครัง้ก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาล 

 กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลให้โรงพยาบาลเมื่อถงึขัน้ตอนช าระค่ารักษาพยาบาล 

 เมื่อการรักษาพยาบาลเสร็จสิน้ ให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล และรายละเอียดการรักษาว่าถูกต้องหรือไม่ กรณี
ถกูต้องให้พนกังานลงลายมือช่ือในใบแจ้งหนี ้ พร้อมทัง้ช าระค่ารักษาพยาบาลในสว่นเกินสทิธ์ิ (ถ้ามี) 

 

ภำระควำมรับผิดชอบของผู้ถอืบัตรประจ ำตัวสมำชิกผู้เอำประกันภัยกลุ่ม/ผู้ถือกรมธรรม์ 

 สมาชิกผู้ เอาประกันภัยจะได้ รับความคุ้ มครองประกันสุขภาพกลุ่มตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุไ ว้ใน กรมธรรม์                           
ประกันชีวิตกลุ่มที่ผู้ ถือกรมธรรม์ได้ท าไว้ให้แก่สมาชิกผู้ เอาประกันภัยเท่านัน้ ในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธ์ิ หรือ
สาเหตุการเข้ารับการรักษาอยู่นอกเหนือขอบเขตความคุ้ มครอง สมาชิกผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบช าระ                     
ค่ารักษาพยาบาลในส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกินสิทธ์ิ หรือรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทัง้หมด กรณีอยู่นอกขอบเขต  
ความคุ้มครอง 

 สมาชิกผู้ เอาประกันภัยที่หมดสิทธ์ิใช้บัตรประจ าตัวสมาชิกประกันภัยกลุ่มไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม หรือน าไปให้ผู้ อื่นใช้             
สทิธ์ิแทน ผู้ ถือกรมธรรม์หรือสมาชิกผู้ เอาประกนัภัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ รวมทัง้ความเสียหายทัง้หมด
ที่เกิดขึน้แก่ทางบริษัทฯ 

 บตัรหาย-ช ารุด ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ เพื่อด าเนินการออกบตัรใหม่ 

3) สทิธิต่างๆ ที่อาจจะสามารถใช้ในการเบิกร่วมได้  
เพื่อให้ท่านสามารถใช้สิทธิการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลสูงสุดตามสิทธิที่แท้จริง ท่านสามารถน าสิทธ์ิการเรียกร้อง ค่า
รักษาพยาบาล จากการประกนัสขุภาพมาใช้ร่วมกบัสทิธ์ิต่างๆ ดงัต่อไปนี ้(ถ้ามี) 

1) การประกนัสงัคม (ข้อมลูเพิ่มเติม :  www.sso.go.th)                 4) มีประกนัชีวิตสว่นตวั 

2) กองทนุเงินทดแทน (ข้อมลูเพิ่มเติม :  www.sso.go.th)              5) พรบ.บคุคลที่สาม 

3) คู่สมรส บิดา มารดา เป็นข้าราชการ  
หมายเหต ุ; หากใช้ใบเสร็จสว่นเกินสทิธ์ิประกนัสงัคม หรือกองทนุเงินทดแทน ให้สถานพยาบาลระบวุ่าเป็นสว่นเกินสทิธ์ิใด และแนบ
รายละเอียดการเบิกจ่ายด้วยทกุครัง้  

 ส าเนาใบเสร็จรับเงินไม่สามารถน ามาใช้เป็นหลกัฐานการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ ส าเนา
ดังกล่าวเกิดจากการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผ่านหน่วยงานราชการก่อนและได้รับการรับรองส าเนาจากหน่วยงาน
ราชการนัน้ๆ พร้อมแนบหลกัฐานการจ่ายเบิกจ่าย เช่น การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากประกนัสงัคม  
กองทนุเงินทดแทน เป็นต้น  

 หากต้องการใบเสร็จรับเงินฉบับจริงคืนเพื่อใช้ในการเรียกร้องสินไหมจากประกันสขุภาพส่วนตัว โปรดแจ้งมาพร้อมกับ
เอกสารที่ท่านสง่มาเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 

 
          

http://www.sso.go.th/
http://www.sso.go.th/

