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ขอตกลงคุมครอง
การอยูรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูปวยใน)
FU01, FU02

บริษัทจะจายผลประโยชนการอยูรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูปวยใน) ใหแกผูไดรับความคุมครอง
ดังตอไปนี้
ขอ 1.

คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาล
1.1 หองผูปวยปกติ บริษัทจะจายผลประโยชนคาหองและคาอาหารประจําวัน สําหรับคาหอง คาอาหาร คาอาหารทาง
สายยาง คาบริการพยาบาลและคาบริการในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เมื่อผูไดรับความคุมครอง
เขารักษาตัวเปนผูป ว ยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม โดยจายไมเกินจํานวนเงินทีต่ อ งจายจริง
หรือจํานวนเงินจํากัดตอวัน หรือจํานวนเงิน ผลประโยชนสงู สุดตามทีร่ ะบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย แลวแต
จํานวนใดจะนอยกวา แตทงั้ นีส้ งู สุดไมเกิน....................วัน (ตามทีร่ ะบุไวในตารางกรมธรรม) ตอการเขาพักรักษาตัว
ครัง้ ใดครัง้ หนึง่
1.2 หองผูปวยหนัก ในกรณีที่ผูไดรับความคุมครองตองไดรับการรักษาในหองผูปวยหนัก (ไอซียู) ตามมาตรฐาน
การรักษาทางการแพทย บริษัทจะจายผลประโยชนคาหองและคาอาหารประจําวันในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ตามจํานวนเงินที่ตองจายจริงไมเกิน 2 เทาของคาหองและคาอาหารประจําวัน
แตทั้งนี้ไมเกิน....................วัน และเมือ่ รวมกับผลประโยชนคา หองและคาอาหารประจําวันในขอ 1 แลว
ไมเกิน....................วัน (ตามทีร่ ะบุไวในตารางกรมธรรม)

ขอ 2.

คารักษาพยาบาลและคาบริการทั่วไป
2.1 คายาและสารอาหารทางเสนเลือด
2.2 คาบริการโลหิต และสวนประกอบของโลหิต
คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต รวมคาใชจายในการแยก จัดเตรียม และวิเคราะหเพื่อการใหโลหิต
หรือสวนประกอบของโลหิต
2.3 คาบริการรถพยาบาล
คาบริการรถพยาบาล เพื่อเหตุผลทางการแพทย ไมเกิน..............................บาท (ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม)
สําหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยแตละครั้ง
2.4 คาตรวจทางหองปฏิบัติการ และพยาธิวิทยา คาตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา คาตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ
2.5 อุปกรณทางการแพทย
1) คาอุปกรณของใชและเครื่องมือทางการแพทย นอกหองผาตัด
2) คาเวชภัณฑสิ้นเปลือง (เวช 1)
3) คาวัสดุ หรืออุปกรณที่ใสติดตัวผูปวย (เวช 3) ยกเวน เครื่องกระตุนหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker
2.6 คากายภาพบําบัด/กิจกรรมบําบัด
คากายภาพบําบัด คากิจกรรมบําบัด คาธรรมเนียมแพทยเวชศาสตรฟนฟูหรือ นักกายภาพบําบัด คาเครื่องมือ
และอุปกรณของใชตามความจําเปนทางการแพทย โดยการทํากายภาพบําบัดดังกลาวตองเปนผลตอเนื่องโดยตรง
และสอดคลองกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
2.7 คาหองผาตัดและอุปกรณ
คาหองผาตัด คาอุปกรณหองผาตัด คาอุปกรณการวางยาสลบ คาหองพักฟนหลังผาตัด คาเจาหนาที่ในหองผาตัด
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2.8 คาแพทยวิสัญญี/พยาบาลวิสัญญี
คาบริการแพทยและพยาบาลที่วางยาสลบหรือยาชา
2.9 คาแพทยที่ปรึกษาทางการผาตัด กรณีไมมีการผาตัด
คาปรึกษาแพทยทางการผาตัด ตามคาธรรมเนียมการปรึกษาแพทยที่ตอง จายจริงหรือรอยละ....................
ของจํานวนเงินผลประโยชนสูงสุดตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา
2.10 คายากลับบาน
คายากลับบาน ตามความจําเปนทางการแพทยไมเกินกวา....................วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ทั้งนี้ไมเกินกวา....................บาท (ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม)
2.11 คารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง
การรักษาตอเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วันหลังจากวันที่รับการรักษาครั้งแรก สําหรับการบาดเจ็บแตละครั้ง โดยจาย
ไมเกินจํานวนเงินที่ตองจายจริง หรือจํานวนเงินผลประโยชนสูงสุดตาม ที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา
2.12 คาใชจายสําหรับการรักษาหรือหัตถการดังตอไปนี้ (ที่มิไดอยูรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ในฐานะผูปวยใน)
1. การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy)
2. การตรวจเสนเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram/Cardiac Catheterization)
3. การผาตัดตอกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
4. การผาตัดโดยการสองกลอง (Laparoscopic) ทุกชนิด
5. การตรวจโดยการสองกลอง (Endoscope) ทุกชนิด
6. การผาตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation)
8. การตัดกอนเนื้อที่เตานม (Excision Breast Mass)
9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใดๆ (Tissue Biopsy)
11. การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเทา
12. การจัดกระดูกใหเขาที่ (Manual Reduction)
13. การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)
14. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)
15. การเจาะชองเยื่อหุมไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
16. การเจาะชองเยื่อหุมปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoraclc Aspiration/Thoracic Paracentesis)
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17. การเจาะชองเยื่อบุชองทอง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
18. การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation&Curettage, Fractional Curettage)
19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Calposcope, Loop diathermy)
20. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupiaization of Bartholin’s Cyst)
21. การรักษาโรคดวยรังสีแกมมา (Gamma knife)
ทั้งนี้ หากมีการผาตัดใหใชอัตราคาธรรมเนียมแพทยผาตัด ตามตารางอัตราคาธรรมเนียม การผาตัด ในขอตกลงคุมครองการรักษา
โดยการผาตัด
ขอจํากัด
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถายไขกระดูก การเปลี่ยนถายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะใหความคุมครองสูงสุดไมเกิน
..............................บาท (ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม) ตอการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยแตละครั้ง
ขอยกเวน
การประกันภัยนี้ไมคุมครองคาใชจายดังตอไปนี้
1. ยา การรักษาหรือการตรวจวินจิ ฉัยทีไ่ มเกีย่ วของกับคําวินจิ ฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติทรี่ ะบุในใบรับรองแพทย
2. เครื่องกระตุนหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker
3. กายอุปกรณ อุปกรณเทียม เครื่องมือทางการแพทย และเวชภัณฑคงทน ไดแก เครื่องชวยฟง แวนตา เลนซ เครื่องชวยหายใจ
อุปกรณออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องชวยคํ้ายันตางๆ รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ไดแก แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
4. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
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ขอตกลงคุมครอง
การรักษาโดยการผาตัด
FU03

บริษัทจะจายผลประโยชนการรักษาโดยการผาตัดใหแกผูไดรับความคุมครอง สําหรับคาแพทยผาตัดและหัตถการ และคาปรึกษา
ทางการผาตัด กรณีมีการผาตัด ดังนี้
ขอ 1.

คาแพทยผาตัดและหัตถการ
บริษัทจะจายคาแพทยผาตัด ที่เรียกเก็บโดยศัลยแพทยหรือแพทยสําหรับการผาตัดหรือหัตถการทางการแพทย ที่เปนผล
จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย ดังตอไปนี้
1.1 สําหรับการผาตัดหรือหัตถการทางการแพทยครั้งหนึ่งครั้งใด
บริษัทจะจายคาธรรมเนียมการผาตัดที่ตองจายจริง หรือตามจํานวนเงินที่กําหนดไวสําหรับการผาตัดนั้นตามตาราง
อัตราคาธรรมเนียมการผาตัด แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา
1.2 ในกรณีการผาตัดหรือหัตถการทางการแพทยเกินกวาหนึ่งอวัยวะ ซึ่งกระทําในแผลเดียวกัน
บริษัทจะจายผลประโยชนสําหรับการผาตัดหรือหัตถการทางการแพทยหนึ่งครั้งที่มีผลประโยชนมากที่สุด
1.3 สําหรับการผาตัดหรือหัตถการทางการแพทยทั้งหมดที่ไดกระทําในการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยครั้งหนึ่งครั้งใด
บริษัทจะจายไมเกินจํานวนเงินผลประโยชนสูงสุดตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

ขอ 2.

คาปรึกษาทางการผาตัด กรณีมีการผาตัด
บริษัทจะจายคาปรึกษาการผาตัดหรือหัตถการทางการแพทย สําหรับการปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับ
การผาตัด ดังตอไปนี้
2.1 คาธรรมเนียมการปรึกษาแพทยที่ตองจายจริง หรือรอยละ.............................. (ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม)
ของจํานวนเงินผลประโยชนสูงสุดตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา
2.2 คาธรรมเนียมการปรึกษาจะตองรวมเขากับคาธรรมเนียมการผาตัด ไมเกินจํานวนเงินที่ตองจายจริง หรือไมเกิน
จํานวนเงินผลประโยชนสูงสุดตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา

ขอจํากัด
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถายไขกระดูก การเปลี่ยนถายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะใหความคุมครองสูงสุด
ไมเกิน..............................บาท (ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม) ตอการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยแตละครั้ง
ขอยกเวน
การประกันภัยนี้ ไมคุมครองคาใชจายดังตอไปนี้
1. การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไมเกี่ยวของกับคําวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย
2. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
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ตารางอัตราคาธรรมเนียมการผาตัด
รอยละของจํานวนเงิน
ผลประโยชนสูงสุด

ลักษณะการผาตัด
ชองทอง

การผาตัดไสติ่ง
การผาตัดลําไส
การผาตัดกระเพาะอาหาร
การตอกระเพาะอาหารกับลําไส
การตัดเอาถุงนํ้าดีออก
การผาตัดชองทองเพื่อการวินิจฉัยโรค รักษาโรค หรือการตัดเอาอวัยวะใน
ชองทองออกหนึง่ อยางหรือมากกวาเวนแตจะไดระบุไวในทีน่ เี้ ปนประการอืน่
การผาตัดชองทอง เพื่อการผาตัดตั้งแต 2 อยางขึ้นไปในแผลเดียวกัน
ใหถือวาเปนการผาตัดครั้งเดียว

50.00
75.00
75.00
62.50
75.00
50.00

ฝ

การผาเอาหนองออก ฝ หรือหนองแหงเดียวกันหรือหลายแหง
การรักษาหนอง หรือฝ ซึ่งตองอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

5.00
12.50

การตัด

นิ้วมือหรือนิ้วเทาแตละนิ้ว
มือ แขนทอนลาง หรือเทาที่ขอเทา
ขา แขน หรือตนขา
ตนขาที่ตะโพก

7.50
25.00
37.50
75.00

เตานม

การตัดลึกเขาไปถึงตนเหตุในรักแรและตัดนมออกขางเดียวหรือสองขาง
การตัดขางเดียว หรือสองขาง ในลักษณะงายๆ

75.00
37.50

ทรวงอก

การเปดหนาอก
การเอาปอด หรือสวนของปอดออก
การผาเขาไปในชองทรวงอกเพื่อการวินิจฉัยโรค หรือการรักษาอวัยวะ
ภายในทรวงอก ยกเวนการเจาะ
การเอาหนองออก ยกเวนการเจาะ
การอัดลมเขาทรวงอก
การบรรจุแตละขาง แตตองไมเกินหกครั้ง
การวินิจฉัยโรคดวยการใชเครื่องมือดูทอหายใจ (BRONCHOSCOPY)
การผาตัด ไมรวมถึงการตัดชิ้นเนื้อตรวจ

100.00
75.00
25.00

หัวใจ

การผาตัดหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ การผาตัดลิ้นหัวใจ

100.00

หู

การผาตัดเยื่อหู
การผาตัดเยื่อหูใสทอระบาย
การผาตัด มาสตอย ทั้งหมดขางเดียว การตกแตงเยื่อแกวหู
การผาตัด มาสตอย ทั้งหมดสองขาง
การผาตัดอวัยวะหูภายในเพื่อใหไดยินเสียง ขางเดียวหรือทั้งสองขาง

5.00
20.00
50.00
62.50
100.00
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12.50
12.50
2.50
12.50
25.00
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ลักษณะการผาตัด
หลอดอาหาร

การผาตัดหลอดอาหารตีบ
การใชกลองสองกระเพาะอาหาร

ตา

การเอาสิ่งแปลกปลอมภายนอกออกจากเยื่อบุตาดํา
แยก RETINA MULTIPLE FUSIONS
ตอกระจก การรักษาจอประสาทตาโดยใชแสงเลเซอร
โรคตาโกลโคมา (GLAUCOMA)
การเอาลูกตาออก การผาตัดกลามเนื้อตา
การลอกเอาตอเนื้อออก
การสวนทอนํ้าตา
การสวนทอนํ้าตาใสทอระบาย
การผาตัดตกแตงทอนํ้าตา
การผาตัดกุงยิงหรือฝที่เปลือกตา

กระดูกหัก
หรือแตก

การรักษากระดูกตนคอ กระดูกสะบัก หรือแขนทอนลาง ตอกระดูกหนึ่งทอน
กระดูกกนกบ นิ้วเทา กระดูกเทา หรือกระดูกซนที่เทา
กระดูกตนขา
แขนทอนบน หรือขา ตอกระดูกหนึ่งชิ้น
กระดูกนิ้วมือหรือนิ้วเทา ขางเดียว หรือซี่โครง
แขนสวนลาง กระดูกสองชิน้ ชองหัวเขา หรือกระดูกเชิงกรานซึง่ ไมตอ งดึงเขาที่
กระดูกขาสองชิ้น
กระดูกขากรรไกรลาง กระดูกบริเวณใบหนา
กระดูกมือ กระดูกฝามือ จมูก ซีโ่ ครง สองชิน้ หรือมากกวา หรือกระดูกหนาอก
กระดูกเชิงกรานซึ่งตองดึงเขาที่
กระดูกสันหลัง TRANSVERSE PROCESSES แตละขาง
กระดูกสันหลัง กระดูกแตกโดยแรงบีบกด ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
กระดูกขอมือ

15.00
10.00
37.50
25.00
5.00
20.00
30.00
17.50
7.50
31.25
6.25
37.50
11.25

การหักของกระดูก สําหรับการแตกหักของกระดูกออกนอกเนือ้ ใหเพิม่ ผลประโยชนขา งบนนีอ้ กี 50%
แทงออกนอกผิวหนัง สําหรับการแตกหักซึง่ ตองผาตัดรวมทัง้ การปลูกกระดูก หรือการเฉือนกระดูก
ใหเพิ่มผลประโยชน ขางบนนี้อีก 100% ของรายการนั้น แตตองไมเกิน

100.00

ทางเดินรังไขทางปสสาวะ

37.50
12.50

การผาตัดเอาไตออก
การผาตัดเอาไตเขาที่
การตัดเนื้องอก หรือกอนนิ่วในไตออก ทอปสสาวะ หรือกระเพาะปสสาวะ
โดยการผาตัด
รักษาโดยวิธีจี้ดวยไฟฟาหรือใชเครื่องมือดูขางใน การนํากอนนิ่วออก
โดยการสองกลอง การสลายนิ่ว โดยใชคลื่นเสียง
ทอปสสาวะตีบโดยการผาตัด
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2.50
100.00
50.00
31.25
31.25
15.00
12.50
15.00
31.25
5.00

75.00
75.00
62.50
20.00
30.00
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ลักษณะการผาตัด
การผาตัดภายในทอปสสาวะ
การผาตัดตอมลูกหมาก (PROSTRATE) ออกครบกรรมวิธี
การตัดตอมลูกหมากออกบางสวน โดยวิธีจี้ดวยเครื่องมือ ENDOSCOPIC
การตัดตอมลูกหมากโดยวิธีผาตัดอยางอื่น
การผาตัดลูกอัณฑะ หรือการตัดทอนํ้ากาม
การผาตัดรีดการมีนํ้าในถุงอัณฑะ หรือเสนเลือดโปงในลูกอัณฑะ
การขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย
การตัดมดลูกสวนใหญที่เปนมะเร็ง
การตัดมดลูกพรอมทั้งทอและรังไข พรอมทั้งตัดหรือไมตัดไสติ่ง
การขูดหรือการจี้ปากมดลูก ในระยะไมมีประจําเดือน
การถางหรือการขูดปากมดลูก ในระยะไมมีประจําเดือน
การซอมฝเย็บ หรือชองคลอดขาด มิใชทันทีภายหลังคลอดรวมทั้งถุง
ในกระเพาะปสสาวะ (CYSTOCELE) และถุงในลําไส (RECTOCELE)
การตัดเนือ้ งอกไฟบรอยด โดยไมเปดชองทอง การผาตัดมดลูกผานทางชองคลอด

15.00
75.00
25.00
50.00
25.00
12.50
12.50
75.00
62.50
10.00
12.50
37.50

คอพอก

การตัดตอมไทรอยดออก
การตัดเนื้องอกตอมไทรอยดเฉพาะสวน

75.00
37.50

ไสเลื่อน

การรักษาดวยการฉีดยาครบขนาดไสเลื่อนขางเดียว
การรักษาดวยการฉีดยาครบขนาดไสเลื่อนสองขาง
การผาตัดเอาออกทั้งหมด รวมทั้งการฉีดยารักษาโรคไสเลื่อนขางเดียว
การผาตัดเอาออกทั้งหมด รวมทั้งการฉีดยารักษาโรคไสเลื่อนสองขาง

18.75
25.00
37.50
50.00

ขอตอและ
กระดูกเคลื่อน

การผาตัดเขาไปในขอตอที่เปนโรค และไมอยูในภาวะปกตินอกจาก
กําหนดไวเปนอยางอื่นยกเวนการเจาะ
การผาบา ขอศอก หรือหัวเขา ยกเวนการเจาะ
การผาตัด และติดเขาที่เดิมโดยการผาตัดขอตอเคลื่อน หรือการอักเสบ
ที่บาตะโพกหรือกระดูกสันหลัง
หัวเขา ขอศอก ขอมือ หรือขอเทา
การเคลื่อนของนิ้วมือหรือนิ้วเทา แตละนิ้ว
บา หรือขอศอก ขอมือ หรือขอเทา
กระดูกขากรรไกรลาง
ตะโพก หรือหัวเขา ยกเวนสะบาหัวเขา
สะบาหัวเขา
การผาตัดปลอดหุมเอ็น เยื่อหุมกระดูก
สําหรับการเคลื่อนของขอตอหรือกระดูกซึ่งจําเปนตองทําการผาตัดเปดนั้น
ผลประโยชนจํานวนสูงสุด ที่ไดรับสําหรับการเคลื่อนนั้นจะเปนจํานวน
สองเทาของจํานวนที่กําหนดไวในรายการขางตนนี้

12.50
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20.00

37.50
75.00
37.50
5.00
15.00
6.25
20.00
5.00
12.50
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ลักษณะการผาตัด
จมูก

การเจาะสันจมูก
การผาตัดไซนัสในชองจมูก
การผาตัดไซนัสภายนอกจมูก
การเอาเนื้องอกออก (POLYPUS) แหงเดียวหรือหลายแหง
การตัดใตเยื่อเมือก (SUBMUCOUS RESECTION)
TURBINECTOMY

2.50
17.50
37.50
5.00
25.00
7.50

การเจาะ

การเจาะชองทอง การเจาะคอ การเจาะสวนเสนเลือดดํา
ทรวงอก หรือกระเพาะปสสาวะ ยกเวนการสวนกระเพาะปสสาวะ
เยื่อแกวหู ถุงนํ้าในอัณฑะ ขอตอหรือกระดูกไขสันหลัง

12.50
7.50
5.00

ทวาร

การผาตัดใหญของมะเร็งทุกระยะ รวมทั้งการเจาะชองอุจจาระใหม
ริดสีดวง เฉพาะภายนอก การตัด ครบวิธีการ
ริดสีดวงภายใน หรือทั้งภายนอกภายใน รวมทั้งลําไสปลิ้นออก
รวมการตัดทั้งหมด หรือการฉีดยารักษาครบชุด
การผาตัดรักษาที่เกิดขึ้นจากทวารออกมาถึงกน (การผาตัดฝกัณฑสูตร)
การผาตัดรอยแตกแยกบริเวณทวาร
การตัดอื่นๆ บริเวณทวารหนัก
การตรวจรักษาโดยการสองกลอง

100.00
7.50
20.00

กะโหลกศรีษะ

การตัดเขาไปในชองสมอง ยกเวนการเปดและการเจาะโดยใชเครื่องเจาะ
การเอากระดูกออก การเปด หรือการบรรเทาความกดดัน

100.00
31.25

ลําคอ

การผาตอมทอนซิล และการผาตอมอดินอยด
การใชกลองดูหลอดเสียงเพื่อวินิจฉัยโรค

25.00
5.00

เนื้องอก

การผาตัดเนื้องอกอันตราย ยกเวนเยื่อเมือก ผิวหนังและเยื่อพังผืด
เนื้องอกอันตรายที่เยื่อเมือกผิวหนังและเยื่อพังผืด
การผาตัดเนื้องอกแบบ POLONIDAL SINUS
เนื้องอกไมรายแรงที่ลูกอัณฑะ หรือเตานม
เนื้อโปน (GANGLION)
หูดหรือไฝ
เนื้องอกไมเปนอันตรายแหงเดียวหรือหลายแหง เวนแตจะไดระบุไว
เปนประการอื่นในที่นี้ซึ่งตองอยูรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลเวชกรรม
ไมตองอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ในกรณีที่มีการรักษาโรคเนื้องอกตามรายการขางบนนี้โดยรังสีเอกซ
หรือแรเรเดียมผลประโยชนสูงสุดที่จะจายใหสําหรับการรักษาจนจบวิธีการ
รวมทั้งการผาตัดใหเปนไปตามที่กําหนดไวสําหรับการผาตัดเนื้องอกนั้นๆ

50.00
25.00
25.00
20.00
3.75
2.50
12.50
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17.50
5.00
17.50
12.50

5.00
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ลักษณะการผาตัด
เสนโลหิต

เสนโลหิตขอด การผาตัดเสนโลหิตทุกอยางหรือการฉีดยาในขาขางเดียว
การผาตัดหรือการฉีดยาในขาสองขาง

20.00
30.00

ถาการผาตัดที่กระทํานั้นไมไดแสดงไวในตารางอัตราคาธรรมเนียมการผาตัด บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การผาตัดใหสําหรับการผาตัดนั้น โดยการผาตัดที่มีความสําคัญและความรายแรงเทาเทียมกัน จะไดนําไปใชเปนมาตรฐาน
สําหรับบริษัทในการเปรียบเทียบเพื่อจายผลประโยชนสําหรับคาผาตัดดังกลาว
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ขอตกลงคุมครอง
การดูแลโดยแพทย
FU04

บริษัทจะจายผลประโยชนการดูแลโดยแพทย ใหแกผูไดรับความคุมครอง ดังตอไปนี้
แพทยเจาของไขที่ใหการดูแลในแตละวันระหวางที่มีการอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม (ผูปวยใน)
บริษัทจะจายโดยไมเกินจํานวนเงินที่ตองจายจริง หรือจํานวนเงินจํากัดตอวัน หรือจํานวนเงินผลประโยชนสูงสุดตามที่ระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา ทั้งนี้การคํานวณผลประโยชนคาแพทยเยี่ยมไขตองไมเกินจํานวนวัน
ที่ผูไดรับความคุมครองอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ขอจํากัด
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถายไขกระดูก การเปลี่ยนถายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะใหความคุมครองสูงสุดไมเกิน
..............................บาท (ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม) ตอการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยแตละครั้ง
ขอยกเวน
การประกันภัยนี้ไมคุมครองคาใชจายดังตอไปนี้
1. การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไมเกี่ยวของกับคําวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย
2. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
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ขอตกลงคุมครอง
การรักษาพยาบาลที่ไมไดอยูรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูปวยนอก)
FU05

บริษัทจะจายผลประโยชนการรักษาพยาบาลที่ไมไดอยูรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูปวยนอก)
ใหแกผูไดรับความคุมครอง ดังตอไปนี้
1. การรักษาพยาบาลผูปวยนอก
บริษัทจะจายผลประโยชนการรักษาพยาบาลผูปวยนอกใหแกผูไดรับความคุมครองที่ไดรับความคุมครองสําหรับการบําบัด
รักษาโดยแพทย ซึ่งเปนผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยแตละครั้งไมเกินจํานวนเงินที่ตองจายจริง หรือจํานวนเงินจํากัด
ตอวัน หรือจํานวนเงินผลประโยชนสูงสุดตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา
ผูไดรับความคุมครองสามารถเขารับการรักษาพยาบาลแบบผูปวยนอกได....................ครั้งตอวัน (ตามที่ระบุไวในตาราง
กรมธรรม) สูงสุดไมเกิน....................ครั้งตอป (ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม) และ....................ครั้งตอโรค
แตถาหากยังตองรักษาพยาบาลตอเนื่องดวยสาเหตุของโรคเดิมจะตองมีระยะเวลาหางจากการรักษาครั้งสุดทาย
เปนเวลา....................วัน
2. ยารักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก
การจายยารักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก จะตองไดรับการสั่งยาโดยแพทย และจํานวนยาที่จายตองไมเกิน....................วัน
นับจากวันที่ไดรับการรักษา
ขอจํากัด
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถายไขกระดูก การเปลี่ยนถายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะใหความคุมครองสูงสุดไมเกิน.
..............................บาท ตอการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยแตละครั้ง
ขอยกเวน
การประกันภัยนี้ไมคุมครองคาใชจายดังตอไปนี้
1. ยา การรักษาหรือการตรวจวินจิ ฉัยทีไ่ มเกีย่ วของกับคําวินจิ ฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติทรี่ ะบุในใบรับรองแพทย
2. เครื่องกระตุนหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker
3. กายอุปกรณ อุปกรณเทียม เครื่องมือทางการแพทย และเวชภัณฑคงทน ไดแก เครื่องชวยฟง แวนตา เลนซ เครื่องชวยหายใจ
อุปกรณออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องชวยคํ้ายันตางๆ รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ไดแก แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม

4-0009-01-AHI 01-61

1

