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ผลประโยชน�และความคุ�มครองสัญญาเพ��มเติมฯ

ผลประโยชน�สูงสุดต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง *

แผนความคุ�มครอง

320,000 บาท 480,000 บาท 652,000 บาท 800,000 บาท 1,100,000 บาท

ตารางผลประโยชน�และความคุ�มครอง สัญญาเพ��มเติมค�ารักษาพยาบาล MEA Extra

ค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�น
ผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ในกรณท่ีีผู�เอาประกันภัยได�รบัการรกัษาตวัในห�องผู�ป�วยว�กฤต ิ(Intensive Care Inpatient Room) 
จะจ�ายค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ให�เป�นจํานวน 2 เท�าของผลประโยชน�
สําหรับค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ต�อวันสูงสุดไม�เกิน 20 วัน

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการตรวจว�นิจฉัยหร�อบําบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและ
ส�วนประกอบของโลหติ ค�าบร�การทางการพยาบาล ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลอืด 
และค�าเวชภณัฑ� ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ค�าผู�ประกอบว�ชาชีพเวชกรรม (แพทย�) ตรวจรักษา ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดย�อยที ่4.1 ค�าห�องผ�าตัด และค�าห�องทําหัตถการ

หมวดย�อยที ่4.2 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด ค�าเวชภัณฑ� และค�าอุปกรณ�การผ�าตัดและหัตถการ

หมวดย�อยที ่4.3 ค�าผู�ประกอบว�ชาชพีเวชกรรม ทําศลัยกรรมและหัตถการ สําหรบัแพทย�ทําศลัยกรรมและหัตถการ 
(รวมแพทย�ผู�ช�วยผ�าตัด) (Doctor Fee)

หมวดย�อยที ่4.4 ค�าผู�ประกอบว�ชาชีพเวชกรรม ว�สัญญีแพทย� (Doctor Fee)

หมวดย�อยที ่4.5 ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

หมวดย�อยที ่6.1 ค�าบร�การทางการแพทย� เพ�่อการตรวจว�นิจฉัยที่เกี่ยวข�องโดยตรง และเกิดข�้นภายใน 30 วัน ก�อนและ
หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

หมวดย�อยที่ 6.2 ค�ารกัษาพยาบาลผู�ป�วยนอก หลังการเข�าพกัรกัษาตัวเป�นผู�ป�วยในต�อครัง้ สําหรบัการรกัษาพยาบาล
ต�อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งนั้น (ไม�รวมค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อ
การตรวจว�นิจฉัย)

1. ผลประโยชน�กรณีผู�ป�วยใน

1,200
บาทต�อวัน

2,200
บาทต�อวัน

3,200
บาทต�อวัน

4,200
บาทต�อวัน

6,200
บาทต�อวัน

2,400
บาทต�อวัน

650
บาทต�อวัน

800
บาทต�อวัน

900
บาทต�อวัน

1,000
บาทต�อวัน

1,200
บาทต�อวัน

4,400
บาทต�อวัน

6,400
บาทต�อวัน

8,400
บาทต�อวัน

12,400
บาทต�อวัน

ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ  ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�น
ผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ไม�คุ�มครอง

45,000 บาท 65,000 บาท 85,000 บาท 100,000 บาท 120,000 บาท

14,500 บาท 19,500 บาท

อายุ 1 เดือน - 10 ป�

อายุตั้งแต� 11 ป�ข�้นไป

12,000 บาท

16,000 บาท

อายุ 1 เดือน - 10 ป�

อายุตั้งแต� 11 ป�ข�้นไป

15,000 บาท

20,000 บาท

อายุ 1 เดือน - 10 ป�

อายุตั้งแต� 11 ป�ข�้นไป

22,500 บาท

30,000 บาท

อายุตั้งแต� 11 ป�ข�้นไป

45,000 
บาท

อายุตั้งแต� 11 ป�ข�้นไป

35,000 
บาท

การผ�าตัดใหญ�ที่ไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน (Day Surgery)

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�อ่ตรวจว�นิจฉัยท่ีเก่ียวข�องโดยตรง ก�อนและหลงัการเข�าพัก
รักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน หร�อค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอกที่ต�อเน่ืองเก่ียวข�องโดยตรง 
หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ค�ารกัษาพยาบาลการบาดเจบ็กรณีผู�ป�วยนอก ภายใน 24 ช่ัวโมงของการเกิดอบัุตเิหตตุ�อคร้ัง

ค�าเวชศาสตร�ฟ��นฟ� หลงัการเข�าพกัรกัษาตวัเป�นผู�ป�วยในแต�ละครัง้ ต�อรอบป�กรมธรรม�
ประกันภยั

27,000 บาท 30,000 บาท 36,000 บาท

7,300 บาท 9,750 บาท 13,500 บาท 15,000 บาท 18,000 บาท

4,400 บาท 6,000 บาท 8,000 บาท 10,000 บาท 14,000 บาท

4,000 บาท 6,000 บาท 9,000 บาท 10,000 บาท 12,000 บาท

ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด ค�าเวชภัณฑ� จ�ายรวมในผลประโยชน�หมวดย�อยที่ 2.3
และ ค�าอุปกรณ�การผ�าตัดและหัตถการ จ�ายรวมในผลประโยชน� หมวดย�อยที่ 4.1

2 เท�าของผลประโยชน�หมวดย�อยที่ 4.1, 4.3 และ 4.4

ตามที่ระบุในผลประโยชน�หมวดที่ 2, 3 และหมวดที่ 14 ของบันทึกสลักหลัง

2. ผลประโยชน�กรณีไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

1

2

3

4

5

6

7

8

หมวดที่

หมวดที่

ตามที่ระบุในผลประโยชน�หมวดที่ 2, 3, 4, 6, 12

สูงสุด 75 วัน ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยรวมจํานวนวันกรณีที่เข�าพักรักษาตัว
ในห�องผู�ป�วยว�กฤติ (ถ�ามี) ด�วย

สูงสุด 75 วัน ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 

รวมผลประโยชน�หมวดที่ 2 และ 12

หมวดย�อยที่ 2.1 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการตรวจว�นิจฉัย

หมวดย�อยที่ 2.2 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต 
และค�าบร�การทางการพยาบาล

หมวดย�อยที่ 2.3 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือดและค�าเวชภัณฑ�

หมวดย�อยที ่2.4 ค�ายาและค�าเวชภัณฑ�สิ�นเปลือง (เวชภัณฑ�1) สําหรับกลับบ�าน

(สูงสุด 15 วัน และ ไม�เกิน 3,000 บาท ต�อ การเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในแต�ละครั้ง)
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ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบําบัด ต�อรอบป�
กรมธรรม�ประกันภัย

ความรับผิดส�วนแรก  ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง **

ค�าบร�การรถพยาบาลฉุกเฉิน  ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ค�ารักษาพยาบาล โดยการผ�าตัดเล็ก

ค�าปร�กษาแพทย�เฉพาะทาง ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย 

1,200 บาท

1,000 บาท
ต�อการปร�กษาแต�ละครั้ง

1,200 บาท
ต�อการปร�กษาแต�ละครั้ง

1,300 บาท
ต�อการปร�กษาแต�ละครั้ง

1,400 บาท
ต�อการปร�กษาแต�ละครั้ง

1,600 บาท
ต�อการปร�กษาแต�ละครั้ง

ผลประโยชน�เพ��มเติมสําหรับผลประโยชน� หมวดย�อยที่ 4.3 ของสัญญาเพ��มเติมค�ารักษา
พยาบาล เอ็กซ�ตร�า

2,200 บาท 3,200 บาท 4,200 บาท 6,200 บาท

4,500 บาทต�อครั้ง 6,500 บาทต�อครั้ง 8,500 บาทต�อครั้ง 10,000 บาทต�อครั้ง 12,000 บาทต�อครั้ง

ผลประโยชน�เพ��มเติมสําหรับผลประโยชน� หมวดที่ 2 และหมวดที่ 12 ของสัญญาเพ��มเติม
ค�ารักษาพยาบาลเอ็กซ�ตร�า ***

ร�อยละ 70 ของค�าใช�จ�ายส�วนที่เกินผลประโยชน�สูงสุดสําหรับหมวดย�อยที่ 4.3 

ร�อยละ 70 ของค�าใช�จ�ายส�วนที่เกินผลประโยชน�สูงสุดสําหรับหมวดที่ 2 และหมวดที่ 12

ไม�คุ�มครอง

ไม�มี ไม�มี

อายุ 1 เดือน - 10 ป�

3,000 บาท

อายุ 1 เดือน - 10 ป�

5,000 บาท

อายุ 1 เดือน - 10 ป�

7,000 บาท

ในกรณีที่ผู�เอาประกันภัยเดินทางออกนอกอาณาเขตความคุ�มครอง 
บร�ษัทจะให�ความคุ�มครองการรักษาพยาบาล เฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เกิดข�้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต�วันเดินทางเท�านั้น  โดยบร�ษัทจะให�ความคุ�มครองการรักษาพยาบาลดังกล�าวสูงสุดไม�เกินวันที่ 90 นับตั้งแต�วันเดินทาง

หมายเหต ุ: * การจ�ายผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติมน้ี และผลประโยชน�ในหมวดอื่นใดของบันทึกสลักหลังที่แนบท�ายสัญญาเพ��มเติมน้ี รวมกันแล�วต�องไม�เกินผลประโยชน�สูงสุดต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหน่ึง หักด�วยจํานวนเง�นความรับผิด
                     ส�วนแรก (ถ�ามี)  ** เฉพาะกรณกีารเข�าพกัรกัษาตัวเป�นผู�ป�วยในเท�าน้ัน โดยหักออกจากจาํนวนเง�นผลประโยชน�ท่ีผู�เอาประกันภยัมสิีทธิได�รบั  *** สําหรับผู�เอาประกันภยัทีมี่อายุน�อยกว�า 11 ป� จะจ�ายผลประโยชน� เฉพาะกรณท่ีีได�รบัการรกัษาพยาบาล
                     เนือ่งจากโรคร�ายแรง 80 โรค ตามท่ีระบุไว�ในบันทกึสลักหลังแนบท�ายสัญญาเพ��มเติมฯ หร�อเน่ืองจากการผ�าตดัและหัตถการเท�าน้ัน

ไม�คุ�มครอง

ไม�คุ�มครอง

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�อ่การบําบัดรกัษาโรคเน้ืองอกหร�อมะเรง็ โดยรงัสรีกัษา 
รงัสรี�วมรกัษา เวชศาสตร�นิวเคลยีร�รกัษา ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภยั

10

9

11

12

13

14

15

16

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�อ่การบําบัดรกัษาโรคไตวายเร�อ้รงั โดยการล�างไตผ�านทาง
เส�นเลอืด ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

 นับรวมในวงเง�นผลประโยชน�หมวดที ่2

สูงสุด 1 ครั้งต�อวัน และไม�เกิน 20 ครั้ง ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

การมีส�วนร�วมจ�าย

ผลประโยชน�และความคุ�มครองบันทึกสลักหลังแนบท�ายสัญญาเพ��มเติมฯหมวดที่
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