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(IPD) ผู้ป่วยใน แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 400,000 บาท 500,000 บาท 600,000 บาท 800,000 บาท

ค่าห้องและค่าอาหาร 3,000 บาท 4,000 บาท 5,000 บาท 6,000 บาท

ห้องผู้ป่ วยหนัก 6,000 บาท 8,000 บาท 10,000 บาท 12,000 บาท

ค่ารกัษาพยาบาลและค่าบรกิารทั�วไป 60,000 บาท 80,000 บาท 100,000 บาท 120,000 บาท
ค่าการผ่าตัด 100,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาท 120,000 บาท

ค่าวสิญัญีแพทย์ รวมอยู่ ในคา่
รกัษาพยาบาล 

รวมอยู่ ในคา่

รกัษาพยาบาล

รวมอยู่ ในคา่

รกัษาพยาบาล

รวมอยู่ ในคา่
รกัษาพยาบาล

ค่าแพทย์เยี�ยมไข้ รวมอยูในคา่
รกัษาพยาบาล

รวมอยูในคา่
รกัษาพยาบาล

รวมอยูในคา่
รกัษาพยาบาล

รวมอยูในคา่
รกัษาพยาบาล

เตียงนอนเสรมิในกรณีเด็กที�เข้ารบั
การรักษาในโรงพยาบาลอายุตํ�ากว่า 16 ปี

ตามจรงิ ตามจรงิ ตามจรงิ ตามจรงิ

ค่ารกัษาพยาบาลแบบผู้ป่ วยนอกในกรณี 
ฉุกเฉินสาํหรบัอุบัติเหตุเท่านั�น (ตอ่ครั�ง) 6,000 บาท 8,000 บาท 10,000 บาท 11,000 บาท
ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินไปยัง
โรงพยาบาลที� ใกล้ที�สุด 1,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท 4,000 บาท

การดูแลต่อเนื�องที�บ้าน 
หลังออกจากโรงพยาบาลตามที�แพทย์ 
สั�ง (  ไม่เกิน 30 วัน) 

ี
100% สูงสุด 

10,000 บาทตอ่ป 
100% สูงสุด 
12,000 บาทตอ่ปี 

100% สูงสุด 
14,000 บาทตอ่ปี

100% สูงสุด 
16,000 บาทตอ่ปี

การแท้งบุตรอันเนื�อง
มาจากอุบัติเหตุ (ต่อครั�ง) 6,000 บาท 7,000 บาท 8,000 บาท 10,000 บาท
คุ้มครองการคลอดบุตร

การตั�งครรภ์และหรอืภาวะใดๆที�เกี�ยวข้องกับ

การตั�งครรภ์ที�เกิดขึ�นมีระยะเวลารอคอย 10 เดือน 

ไม่คุ้มครองบรกิารบริการด ้านการเจริญพันธุ์หรือ

ภาวะมีบุตรยาก

ความคุ้มครองการคลอดบุตรรวมถึง

รักษาตัวในโรงพยาบาลปกติและ
การผ่าตัดคลอดการดูแลก่อนคลอด และหลังคลอด

ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง

คุ้มครองภาวะที�เป็นมาแต่กําเนิด�ญหา
ด้านพัฒนาการหรอืโรคทางพันธุกรรม
ของทารกแรกเกิดเมื�อซื�อประกันภายใน 
31 วนันับจากวนัเกิดของทารก

ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง

ความคุ้มครองทารกแรกเกิด ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง

คุ้มครองมะเรง็ผู้ป่ วยในและผู้ป่ วยนอก 60,000 บาท 70,000 บาท 80,000 บาท 100,000 บาท

ค่าปลูกถ่ายหรอืเปลี�ยนอวยัวะ
รวมอยูในคา่
รกัษาพยาบาล

รวมอยูในคา่
รกัษาพยาบาล

รวมอยูในคา
รกัษาพยาบาล

รวมอยูในคา่
รกัษาพยาบาล

เอชไอว ี 5,000 บาท 10,000 บาท 15,000 บาท 20,000 บาท
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การล้างไตกรณไีตวายเรื�อรัง 60,000 บาท 70,000 บาท 80,000 บาท 90,000 บาท
จิตเวช ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง

เพิ�มเติม คุ้มครองเฉพาะ�นธรรมชาติ  2,000 บาท 3,000 บาท 4,000 บาท 5,000 บาท

การขยายความคุ้มครองทั�วโลกกรณีเกิด
อุบัติเหตุหรอืเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุระหวา่ง
การเดินทางสูงสุด 6 สปัดาห์ 

100% สูงสุด 
2,000 บาทตอ่ปี 

100% สูงสุด 

4,000 บาทตอ่ปี  
100% สูงสุด 

6,000 บาทตอ่ปี 
100% สูงสุด 

7,000 บาทตอ่ปี

การขยายความคุ้มครอง
ในประเทศเกิดหรอืแหล่งกําเนิด
ยกเวน้ประเทศสหรฐัอเมรกิา

10,000 บาท 
สูงสุด 3 เดอืน

12,000 บาท 
สูงสุด 3 เดอืน

15,000 บาท 
สูงสุด 3 เดอืน

20,000 บาท 
สูงสุด 3 เดอืน

การเสยีชีวติโดยอุบัติเหตุ
หรอืทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 

100,000 บาท 150,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท

การบรกิารช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั�วโมง ตามจรงิ ตามจรงิ ตามจรงิ ตามจรงิ

โรคเรื �อรงั ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง

Waiting period ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

(OPD) ผู้ป่วยนอก 
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 45,000 บาท 60,000 บาท 80,000 บาท 90,000 บาท
การรกัษาผู้ป่วยนอกต่อครั�ง  2,000 บาท  3,000 บาท  4,000 บาท  5,000 บาท
การตรวจสุขภาพ

ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง
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