
สญัญาเพิ�มเตมิ 
โตเกยีว กูด๊ เฮลธ์



สญัญาเพิ�มเตมิ โตเกยีว กูด๊ เฮลธ์ ดอียา่งไร

� หมดกงัวลเรื�องคา่รักษาพยาบาลที�ถกูจํากดัแตล่ะรายการเพราะเกอืบทกุ
รายการจา่ยตามคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ%นจรงิตามผลประโยชนท์ี�เลอืกซื%อ

� ผลประโยชนค์รอบคลมุคา่หอ้งเริ�มตน้ตั %งแต ่2,000 – 25,000 บาท

� วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาเริ�มตน้ 5 แสนบาท รวมสงูสดุ 240 ลา้นบาท กรณี
เจ็บป่วยจากโรครา้ยแรง 18 โรค

� ยกระดบัการดแูล แมค้ณุไมป่่วย เรายนิดเีป็นสว่นหนึ�งเพื�อสขุภาพที�ดขีอง
คณุ ดว้ยผลประโยชนค์า่ตรวขสขุภาพประจําปี และการฉีดวคัซนี



Good Health
หมวดที� 1-13

1.คา่หอ้ง คา่อาหาร คา่บรกิาร

2.คา่บรกิารทางการแพทย์

3.คา่ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม 

4.คา่รักษาพยาบาลโดยการ
ผา่ตัดและหัตถการ

5. Day Surgery

6.คา่รักษาพยาบาลผูป้่วยนอก
ตอ่เนื�องที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง

7.ผูป้่วยนอกจากอบุัตเิหต ุ24 ชม.

8.คา่เวชศาสตรฟ์ื%นฟ ู

9.การบําบัดรักษาโรคไตวายเรื%อรัง 
โดยการลา้งไตผา่นทางเสน้เลอืด

10.การบําบัดรักษาโรคมะเร็งโดยรังสี
รว่มรักษาเวชศาสตรน์วิเคลยีรร์ักษา

11. การบําบัดรักษาโรคมะเร็งโดย
เคมบีําบัด

12.คา่บรกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิ

13. คา่รักษาพยาบาล โดยการ
ผา่ตัดเล็ก



Good Health
ขยายความคุม้ครองเพิ�มเตมิ

คา่หอ้งพักในโรงพยาบาลสําหรับบดิาหรอื
มารดา (เตยีงเสรมิ)

คา่เวชภัณฑแ์ละอปุกรณ์คา่บรกิารทางการพยาบาลเฝ้าไขพ้เิศษ
สําหรับการพักฟื%นที�บา้น

คา่ตรวจสขุภาพประจําปีหรอืคา่
รักษาพยาบาลผูป้่วยนอกหรอืคา่ฉีดวัคซนี



ผลประโยชนโ์ดยยอ่ของสญัญาเพิ�มเตมิ โตเกยีว กูด๊ เฮลธ์





ผลประโยชน์
กรณีเป็นผูป้่วยใน



หมวดที� 1 คา่หอ้ง และคา่อาหาร คา่บรกิารในโรงพยาบาล (ผูป้่วยใน) ตอ่การเขา้
พกัรกัษาตวัเป็นผูป้่วยใน

� บรษิัทจะจา่ยผลประโยชนส์ําหรับคา่หอ้ง และคา่อาหาร 
รวมถงึคา่บรกิารผูป้่วยใน

� กรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้พักรักษาตวัเป็นผูป้่วยใน 
ในหอ้งผูป้่วยวกิฤต ิ(Intensive Care Inpatient 
Room) บรษิัทจะจา่ยเงนิผลประโยชนส์ําหรับผูป้่วยใน 
ใหต้ามการจา่ยจรงิ สงูสดุไมเ่กนิ 30 วนั ตอ่การเขา้พัก
รักษาตวัเป็นผูป้่วยในครั %งใดครั %งหนึ�ง

� ผลประโยชนส์งูสดุในหมวดนี% ไมเ่กนิ  365 ตอ่การเขา้
พักรักษาตวัครั %งใดครั %งหนึ�ง

สญัญาสขุภาพฉบบัมาตรฐาน

คา่หอ้งพักผูป้่วยใน
Inpatient Room

คา่อาหารผูป้่วยใน
Inpatient Foods

คา่บรกิารโรงพยาบาล
Other Medical Service Charge



หมวดที� 2 คา่บรกิารทางการแพทยเ์พื�อตรวจวนิจิฉยัหรอืบาํบดัรกัษา คา่บรกิาร
โลหติ คา่บรกิารทางการพยาบาล คา่ยา สารอาหารทางหลอดเลอืด และเวชภณัฑ์

สญัญาสขุภาพฉบบัมาตรฐาน

2.1 คา่บรกิารทางการแพทยเ์พื�อตรวจวนิจิฉัย

2.2 คา่บรกิารทางการแพทยเ์พื�อการ
บําบดัรักษา คา่บรกิารโลหติและสว่นประกอบ
ของโลหติและคา่บรกิารทางการพยาบาล
*เมื�อรวมกบัหมวดที� 1 แลว้ตอ้งไมเ่กนิผลประโยชนส์งูสดุตอ่
วันของรายการผลประโยชน ์ตามที�กําหนดไวใ้นตาราง

2.3 คา่ยา คา่สารอาหารทางหลอดเลอืด และ
คา่เวชภัณฑ์

2.4 คา่ยาและคา่เวชภัณฑส์ิ%นเปลอืง 
(เวชภัณฑ ์1) สําหรับกลบับา้น



หมวดที� 2 คา่บรกิารทางการแพทยเ์พื�อตรวจวนิจิฉยัหรอืบาํบดัรกัษา คา่บรกิาร
โลหติ คา่บรกิารทางการพยาบาล คา่ยา สารอาหารทางหลอดเลอืด และเวชภณัฑ์

2
.4

2
.3

2
.2

2
.1คา่บรกิารทางการแพทยเ์พื�อตรวจวนิจิฉัย คา่บรกิารทางการแพทยเ์พื�อการ

บําบัดรักษา คา่บรกิารโลหติและ
สว่นประกอบของโลหติและคา่บรกิาร
ทางการพยาบาล รวมกับหมวด 1

คา่ยา คา่สารอาหารทางหลอด
เลอืด และคา่เวชภัณฑ์
ไมร่วมคา่เวชภัณฑแ์ละอปุกรณ์ 
ดังนี%

คา่ยาและคา่เวชภัณฑส์ิ%นเปลอืง 
(เวชภัณฑ ์1) สําหรับกลับบา้น

� คา่บรกิารทางการแพทยเ์พื�อ
ตรวจวนิจิฉัย

� คา่ตรวจหอ้งปฏบิัตกิาร 
� คา่ตรวจวนิจิฉัยทางพยาธวิทิยา
� คา่ตรวจวนิจิฉัยทางรังสวีทิยา

และภาพการแพทย ์
� รังสรีว่มเพื�อการวนิจิฉัย
� เวชศาสตรน์วิเคลยีรเ์พื�อการ

วนิจิฉัย 
� คา่ตรวจหัวใจดว้ยคลื�นไฟฟ้า 
� คา่แพทยอ์า่นผลตรวจวนิจิฉัย

ดังกลา่ว (ถา้ม)ี
� คา่บรกิารทางการแพทยอ์ื�นเพื�อ

การตรวจวนิจิฉัย

� รังสรีว่มเพื�อการรักษา 
� รังสรีักษา 
� เวชศาสตรน์วิเคลยีรเ์พื�อการ

รักษา (รวมถงึการฝังแร)่ 
� คา่กายภาพบําบัดและ

กจิกรรมบําบัด 
� คา่บรกิารโลหติ 
� คา่บรกิารเครื�องมอืแพทย ์
� คา่บรกิารกายอปุกรณ์ (ไมร่วมคา่

อปุกรณ์) 
� คา่บรกิารชดุเหมาจา่ยการ

รักษาพยาบาลบําบัดการรักษา 
� คา่บรกิารทางการพยาบาล แต่

ไมร่วมถงึคา่บรกิารทางการ
พยาบาลเฝ้าไขพ้เิศษ

� (ก) เครื�องกระตกุไฟฟ้าหัวใจ
อัตโนมัตชินดิถาวร เครื�องกระตกุ
หัวใจหรอืเครื�องกระตุน้ที�อยู่
ภายนอกร่างกาย 

� (ข) อวยัวะเทยีมภายนอกร่างกาย 
กายอปุกรณ ์อปุกรณเ์ทยีม

� (ค) เวชภัณฑค์งทนใชภ้ายนอก
ร่างกาย (เวชภัณฑ ์2) เชน่ 
เครื�องมอืทางการแพทย ์และ
เวชภัณฑค์งทน เครื�องชว่ยฟัง 
แวน่ตา คอนแทคเลนซ ์เลนซ์
แวน่ตา เครื�องชว่ยหายใจ อปุกรณ์
ออกซเิจน เครื�องวดัสญัญาณชพี 
(ชพีจร ความดนัเลอืด อณุหภมู)ิ 
เครื�องชว่ยคํ%ายันตา่งๆ รถเข็นผูป้่วย  

� (ง) อวยัวะเทยีม เชน่ แขนเทยีม 
ขาเทยีม ตาเทยีม

ตามความจําเป็นทางการแพทย์
สงูสดุไมเ่กนิ 7 วัน หลังจากการเขา้
พักรักษาตัวในแตล่ะครั%งตามที�จา่ย
จรงิ  แตไ่มเ่กนิผลประโยชนส์งูสดุ
ตอ่ครั%งของรายการผลประโยชนน์ี% 
ตามที�กําหนดไวใ้นตาราง
ผลประโยชน ์เพื�อใชร้ักษาตอ่เนื�อง
หลังออกจากการเขา้พักรักษาตัวเป็น
ผูป้่วยในครั%งนั%น



หมวดที� 3 คา่ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม (แพทย)์ ตรวจรกัษา

� บรษิัทจะจา่ยผลประโยชนส์ําหรับคา่ผูป้ระกอบวชิาชพี
เวชกรรม (แพทย)์ เพื�อการตรวจรักษา ในกรณีที�ผูเ้อา
ประกนัภยัไดร้ับการตรวจรักษาจากแพทยใ์นขณะที�เขา้
รักษาตวัเป็นผูป้่วยในของโรงพยาบาลนี%

� ผลประโยชนส์งูสดุในหมวดนี% ไมเ่กนิ  365 ตอ่การเขา้
พักรักษาตวัครั %งใดครั %งหนึ�ง



4
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4
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4
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หมวดที� 4 คา่รกัษาพยาบาลโดยการผา่ตดั (ศลัยกรรม) และหตัถการ

4
.4

4
.1คา่หอ้งผา่ตัด และคา่หอ้ง

ทําหัตถการ

จา่ยผลประโยชนส์ําหรับ
� คา่หอ้งผา่ตดั 
� คา่หอ้งทําหัตถการ
� คา่บรกิารเครื�องมอืทาง

การแพทยใ์นหอ้งผา่ตดั
และหอ้งทําหัตถการ

คา่ยา คา่สารอาหารทาง
หลอดเลอืด คา่เวชภัณฑ ์
และคา่อปุกรณ์การผา่ตัด
และหัตถการ

จา่ยผลประโยชนส์ําหรับ
� คา่ยา 
� คา่สารอาหารทางหลอด

เลอืด คา่เวชภัณฑ ์
� คา่อปุกรณใ์นหอ้งผา่ตดัที�

ใชเ้พื�อทําการผา่ตดั 
(ศลัยกรรม) หรอืหัตถการ

คา่ผูป้ระกอบวชิาชพีเวช
กรรม ทําศัลยกรรมและ
หัตถการ สําหรับแพทย์
ทําศัลยกรรมและหัตถการ 
(รวมแพทยผ์ูช้ว่ยผา่ตัด)

จา่ยผลประโยชนส์ําหรับ
� คา่ธรรมเนยีมในการ

ศลัยกรรมและการทํา
หัตถการของแพทย ์ 

� แพทยผ์ูช้ว่ยผา่ตดั (ถา้ม)ี 
แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 100 
ของคา่ธรรมเนยีมในการ
ศลัยกรรมและการทํา
หัตถการดงักลา่วที� 90 
เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์ตามที�
กําหนดไวใ้นคูม่อื
คา่ธรรมเนยีมแพทยข์อง
แพทยสภาประเทศไทยที�
มผีลใชคุ้ม้ครองขณะทํา
การผา่ตดั

คา่ผูป้ระกอบวชิาชพีเวช
กรรม วสิญัญแีพทย ์
(Doctor fee)

จา่ยผลประโยชนส์ําหรับ
� คา่ผูป้ระกอบวชิาชพี

วสิญัญแีพทย ์สําหรับ
แพทยว์างยาสลบหรอื
ระงับความเจ็บปวด ใน
การผา่ตดัและการทํา
หัตถการของแพทย ์

� ตามที�กําหนดตามอัตรา
คา่บรกิารวสิญัญแีพทยท์ี�
มผีลใชคุ้ม้ครองขณะที�ทํา
การผา่ตดั (ศลัยกรรม) 
หรอืหัตถการ

คา่รักษาพยาบาลโดย
การผา่ตัดเปลี�ยนอวัยวะ

จา่ยผลประโยชนส์ําหรับ
� คา่รักษาพยาบาลที�

เกดิขึ%นจากการผา่ตดั
เปลี�ยนอวยัวะตา่งๆ 

� ไดแ้ก ่ตบั ตบัออ่น ไต 
หัวใจ ปอด โดยมสีาเหตุ
จากการที�อวยัวะนั%นอยูใ่น
ระยะสดุทา้ยที�ไมส่ามารถ
กลับมาทํางานไดด้งัเดมิ 

� การปลกูถา่ยไขกระดกู
ดว้ยการใช ้ 
Haematopoietic Stem 
Cells  ภายหลังการทํา  
Bone Marrow  Ablation



หมวดที� 5 การผา่ตดัใหญท่ี�ไมต่อ้งเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป้่วยใน (Day Surgery)

กรณีผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ขา้รับการรักษาโดย
การผา่ตดัใหญท่ี�ไมต่อ้งเขา้พักรักษาตวัเป็น
ผูป้่วยใน บรษิัทจะจา่ยผลประโยชนเ์สมอืน
การเขา้พักรักษาตวัเป็นผูป้่วยในใน
โรงพยาบาล



ผลประโยชน์
กรณีไมต่อ้งเขา้พกั

รกัษาตวัเป็นผูป้่วยใน



หมวดที� 6 คา่บรกิารทางการแพทยเ์พื�อตรวจวนิจิฉยัที�เก ี�ยวขอ้งโดยตรงกอ่นและหลงั
การเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป้่วยในหรอื คา่รกัษาพยาบาลผูป้่วยนอกตอ่เนื�องที�เก ี�ยวขอ้ง
โดยตรงหลงัการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป้่วยใน

6
.2

6
.1

จา่ยผลประโยชนส์ําหรับ 
� คา่ตรวจวนิจิฉัยทางหอ้งปฏบิัตกิาร 
� คา่ตรวจวนิจิฉัยทางพยาธวิทิยา 
� คา่ตรวจวนิจิฉัยทางรังสวีทิยาและภาพ

การแพทย ์
� คา่บรกิารรังสรีว่มเพื�อการวนิจิฉัย 
� คา่บรกิารเวชศาสตรน์วิเคลยีรเ์พื�อการวนิจิฉัย

ตรวจหัวใจดว้ยคลื�นไฟฟ้า 
� คา่แพทยอ์า่นผลตรวจวนิจิฉัยดังกลา่ว (ถา้ม)ี
� คา่บรกิารทางการแพทยอ์ื�นเพื�อการตรวจ

วนิจิฉัยที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงและเกดิขึ%นภายใน 
31 วัน กอ่นหรอืหลังการพักรักษาเป็นผูป้่วย
ในครั%งนั%น

จา่ยผลประโยชนส์ําหรับ
� คา่รักษาพยาบาลที�เกดิขึ%นจากการ

รักษาพยาบาลตอ่เนื�องในแผนกผูป้่วยนอก
ของโรงพยาบาลตามความจําเป็นทาง
การแพทยส์งูสดุไมเ่กนิ 2 ครั%ง หลังจากการ
เขา้พักรักษาตัวในแตล่ะครั%งตามที�จา่ยจรงิ  
ภายใน 31 วันหลังออกจากการพักรักษาเป็น
ผูป้่วยใน  ทั %งนี% ไมร่วมคา่บรกิารทางการ
แพทยเ์พื�อตรวจวนิจิฉัย ครั%งนั%น  

คา่บรกิารทางการแพทย ์เพื�อการตรวจวนิจิฉัยที�
เกี�ยวขอ้งโดยตรงและเกดิขึ%นภายใน 31 วันกอ่น
และหลังการเขา้พักรักษาตัวเป็นผูป้่วยใน

คา่รักษาพยาบาลผูป้่วยนอกหลังการเขา้พัก
รักษาตัวเป็นผูป้่วยใน สําหรับการรักษาพยาบาล
ตอ่เนื�อง ภายใน 31 วันหลังจากออกจากการ
เขา้พักรักษาตัวเป็นผูป้่วยในครั%งนั%น



หมวดที� 7  คา่รกัษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูป้่วยนอก ภายใน 24 ช ั�วโมง ของ
การเกดิอบุตัเิหตตุอ่คร ัHง

จา่ยผลประโยชนส์ําหรับคา่รักษาพยาบาล การ
บาดเจ็บเนื�องจากอบุตัเิหต ุในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยั
จําเป็นตอ้งไดร้ับการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้่วย
นอกของโรงพยาบาล สําหรับการบาดเจ็บซึ�งเป็นผล
โดยตรงจากอบุตัเิหต ุภายใน 24 ชั�วโมงนับจากเวลา
ที�เกดิอบุตัเิหตแุตล่ะครั %ง



หมวดที� 8 คา่เวชศาสตรฟ์ืH นฟ ูหลงัการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป้่วยใน

จะจา่ยผลประโยชนส์ําหรับ
� คา่เวชศาสตรฟ์ื%นฟ ู
� คา่บรกิารกายภาพบําบดั 
� คา่บรกิารกจิกรรมบําบดั 
� คา่ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมแพทยเ์วชศาสตรฟ์ื%นฟู

หรอืนักกายภาพบําบดั 
� คา่เครื�องมอืและเวชภัณฑ ์

สําหรับการรักษาตอ่เนื�องในแผนกผูป้่วยนอกของ
โรงพยาบาล ภายใน 31 วันหลังจากออกจากการเขา้พัก
รักษาตัวเป็นผูป้่วยใน ตามความจําเป็นทางการแพทย์
สงูสดุไมเ่กนิผลประโยชนต์ามที�กําหนดไวใ้นรายการ
ผลประโยชนน์ี%ทั %งนี%ไมร่วมถงึคา่บรกิารทางการพยาบาล
และจติวทิยาคลนิกิ



หมวดที� 9  คา่บรกิารทางการแพทยเ์พื�อการบาํบดัรกัษาโรคไตวายเรืHอรงั โดยการ
ลา้งไตผา่นทางเสน้เลอืด

� จา่ยผลประโยชนต์ามจรงิ (ตอ่รอบปีกรมธรรม)์
� บรษิัทจะจา่ยผลประโยชนส์ําหรับคา่บรกิารทาง

การแพทย ์เพื�อการรักษาโรคไตวายเรื%อรังโดย
การลา้งไตผา่นทางเสน้เลอืด



หมวดที� 10  คา่บรกิารทางการแพทยเ์พื�อการบาํบดัรกัษาโรคมะเร็ง โดยรงัสรีกัษา 
รงัสรีว่มรกัษา เวชศาสตรน์วิเคลยีรร์กัษา

จา่ยผลประโยชนส์ําหรับคา่บรกิารทางการแพทย์
เพื�อการบําบดัรักษาโรคมะเร็งโดย
� รังสรีักษา 
� รังสรีว่มรักษา 
� เวชศาสตรน์วิเคลยีรร์ักษา (รวมถงึการฝังแร่

รักษามะเร็ง) 
� ทั %งนี% ใหร้วมถงึคา่ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม

สําหรับรังสแีพทยท์ี�ใหก้ารบําบดัรักษาดว้ย



หมวดที� 11  คา่บรกิารทางการแพทยเ์พื�อการบาํบดัรกัษาโรคมะเร็ง โดยเคมบีาํบดั

จา่ยผลประโยชนส์ําหรับคา่บรกิารทาง
การแพทย ์เพื�อการบําบดัรักษาโรคมะเร็งโดย

� เคมบีําบดั รวมถงึรักษาแบบออกฤทธิnจําเพาะ
เจาะจงตอ่เซลลม์ะเร็ง 

� (Targeted Therapy)คอื? ตา่งยังไงจากคโีม
� ทั %งนี%ใหร้วมถงึคา่ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม

สําหรับแพทยท์ี�ใหก้ารบําบดัรักษาดว้ย



หมวดที� 12 คา่บรกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิ

จา่ยผลประโยชนส์ําหรับ
� คา่รถพยาบาลฉุกเฉนิสําหรับการเคลื�อนยา้ยผูเ้อา

ประกนัภัยไปหรอืมาจากโรงพยาบาล ตามความ
จําเป็นทางการแพทยท์ี�ตอ้งใชร้ถพยาบาลในกรณี
ฉุกเฉนิ 

� รวมถงึ คา่ยา คา่เวชภัณฑ ์และคา่ผูป้ระกอบวชิาชพี
เวชกรรม ที�เกดิขึ%นในขณะอยูใ่นรถพยาบาลฉุกเฉนิ 

� โดยตอ้งเกี�ยวเนื�องโดยตรงและสอดคลอ้งกบัการ
บาดเจ็บหรอืการป่วยอันเป็นเหตขุองการเขา้รับการ
รักษาพยาบาลในฐานะผูป้่วยในของโรงพยาบาล



หมวดที� 13  คา่รกัษาพยาบาล โดยการผา่ตดัเล็ก

จา่ยผลประโยชนส์ําหรับคา่รักษาพยาบาลที�
� เกดิขึ%นจากการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรอื

การป่วย โดยการผา่ตัดเล็ก



ขยายความคุม้ครอง
ผลประโยชนก์รณีผูป้่วยใน



ขยายความคุม้ครอง คา่หอ้งพกัในโรงพยาบาลสําหรบับดิาหรอืมารดา (เตยีงเสรมิ)

บรษิัทจะจา่ย
� คา่หอ้งพักสําหรับบดิาหรอืมารดา 1 ทา่น

ในขณะที�บตุรรับการรักษาอยูใ่นโรงพยาบาล
� สงูสดุไมเ่กนิ 30 วันตอ่การเขา้พักรักษาตัว

เป็นผูป้่วยในครั%งใดครั%งหนึ�ง 
� ทั %งนี%บตุรตอ้งมอีายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์

นับตั %งแตว่ันที�บตุรเขา้รับการรักษาครั%งแรก
และเขา้พักรักษาในโรงพยาบาลในฐานะ
ผูป้่วยในภายใตพ้ื%นที�ความคุม้ครอง



ขยายความคุม้ครอง  คา่เวชภณัฑแ์ละอปุกรณ์ 

ก
.คา่เวชภัณฑแ์ละอปุกรณ์

� เครื�องกระตกุไฟฟ้าหัวใจ
อัตโนมัตชินดิถาวร
(Automated Implantable 
Cardioverter Defibrillator) 

� เครื�องกระตกุหัวใจ 
(Defibrillator) หรอื

� เครื�องกระตุน้ (Pacemaker) ที�
อยูภ่ายนอกรา่งกาย

ข
.คา่เวชภัณฑแ์ละอปุกรณ์

� อวัยวะเทยีมภายนอกรา่งกาย 
� กายอปุกรณ์ 
� อปุกรณ์เทยีม

ค
.คา่เวชภัณฑแ์ละอปุกรณ์

� เวชภัณฑค์งทนใชภ้ายนอก
รา่งกาย (เวชภัณฑ ์2) เชน่ 

� เครื�องมอืทางการแพทย ์และ
� เวชภัณฑค์งทน 
� เครื�องชว่ยฟัง 
� แวน่ตา คอนแทคเลนซ ์เลนซ์

แวน่ตา 
� เครื�องชว่ยหายใจ อปุกรณ์

ออกซเิจน เครื�องวัดสญัญาณ
ชพี (ชพีจร ความดันเลอืด 
อณุหภมู)ิ เครื�องชว่ยคํ%ายัน
ตา่งๆ รถเข็นผูป้่วย  



ขยายความคุม้ครอง
ผลประโยชนก์รณี

ไมต่อ้งเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป้่วยใน



ขยายความคุม้ครอง  คา่บรกิารทางการพยาบาลเฝ้าไขพ้เิศษสําหรบัการพกัฟืH นที�บา้น

จา่ยผลประโยชนค์า่บรกิารทางการพยาบาลเฝ้าไข ้
พเิศษสําหรับ
� การพักฟื%นที�บา้นหลังการรักษาในโรงพยาบาลหรอื

การผา่ตัด (สงูสดุไมเ่กนิ 28 วันตอ่การเจ็บป่วย)
� คา่ใชจ้า่ยทางการพยาบาลที�บา้นจะตอ้งเกดิขึ%นโดย

พยาบาลที�ลงทะเบยีนและผา่นการรับรอง และ
เป็นไปตามเงื�อนไขดังนี%

� (ก) เป็นไปตามคําสั�งที�เป็นลายลักษณอ์ักษรของ
แพทยแ์ผนปัจจบุนัที�ทําการรักษา และ

� (ข) เป็นคา่บรกิารทางการพยาบาลเฝ้าไขพ้เิศษที�
เกดิขึ%นภายใน 28 วันนับตั %งแตว่ันที�ออกจาก
โรงพยาบาล และ

� (ค) เกี�ยวเนื�องกบัสาเหตทุี�ผูเ้อาประกนัภัยเขา้พัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล



ขยายความคุม้ครอง คา่ตรวจสขุภาพประจาํปีหรอืคา่รกัษาพยาบาลผูป้่วยนอกหรอืคา่
ฉดีวคัซนี (ตอ่รอบปีกรมธรรม)์

ก.คา่ตรวจสขุภาพประจําปี

� คา่ตรวจสขุภาพประจําปีที�
ดําเนนิการในประเทศไทย 
ใหแ้กผู่เ้อาประกันภัยปีละ 1 
ครั%ง ตามจํานวนที�จา่ยจรงิแต่
ไมเ่กนิผลประโยชนส์งูสดุตอ่ปี
กรมธรรมท์ี�ระบไุวใ้นหนา้ตาราง
ผลประโยชน ์

� ภายหลังระยะเวลา 300 วัน 
นับตั %งแตว่ันเริ�มมผีลคุม้ครอง 
หรอืวันตอ่อายสุญัญาเพิ�มเตมินี%
ครั %งสดุทา้ย แลว้แตก่รณีใดจะ
เกดิขึ%นหลังสดุ

ข.คา่รักษาพยาบาลผูป้่วยนอก

� กรณีเป็นผูป้่วยนอกจากการเขา้รับ
การรักษาในโรงพยาบาลหรอืคลนิกิ
จะจา่ยผลประโยชนค์า่
รักษาพยาบาลสําหรับคา่ใชจ้า่ยที�
จําเป็นและสมควรตามที�จา่ยจรงิ 
ตามจํานวนที�จา่ยจรงิแตไ่มเ่กนิ
ผลประโยชนส์งูสดุตอ่ปีกรมธรรมท์ี�
ระบไุวใ้นหนา้ตารางผลประโยชน ์

� ในกรณีที�ผูเ้อาประกันภัยไดเ้บกิคา่
รักษาพยาบาลจากผูร้ับประกันภัย
รายอื�น หรอืจากสวัสดกิารของรัฐ  
หรอืสวัสดกิารอื�นใดมาแลว้ บรษิัท
จะจา่ยเฉพาะคา่รักษาพยาบาล
สว่นเกนิเทา่นั%นและเงื�อนไขการจา่ย
เป็นไปตามที�กําหนดในวรรคแรก

คา่ฉีดวัคซนี

จะจา่ยคา่ฉีดวัคซนีที�จําเป็นและ
สมควรใหแ้กผู่เ้อาประกันภัยรวมถงึ
คา่ใชจ้า่ยสําหรับคําปรกึษาในการ
ฉีดวัคซนี ตามจํานวนที�จา่ยจรงิแต่
ไมเ่กนิผลประโยชนส์งูสดุตอ่ปี
กรมธรรมท์ี�ระบไุวใ้นหนา้ตาราง
ผลประโยชน ์ภายหลังระยะเวลา 
300 วัน นับตั %งแตว่ันเริ�มมผีล
คุม้ครอง หรอืวันตอ่อายสุญัญา
เพิ�มเตมินี%ครั %งสดุทา้ยแลว้แตก่รณี
ใดจะเกดิขึ%นหลังสดุ

คา่วัคซนีครอบคลมุกรณีตอ่ไปนี% 
� วัคซนีบาดทะยัก, โรคคอตบี, 

ไอกรน (TDAP) 
� วัคซนีไขห้วัดใหญ่
� วัคซนีป้องกันโรคปอดบวม
� วัคซนีไขก้าฬนกนางแอน่
� วัคซนีสําหรับการเดนิทาง 
� วัคซนีไวรัสตับอักเสบเอ
� วัคซนีไทฟอยด์
� วัคซนีไขส้มองอักเสบญี�ปุ่ น 
� วัคซนีป้องกันโรคพษิสนุัขบา้
� วัคซนีไขเ้หลอืง
� วัคซนีไวรัสตับอักเสบบี
� วัคซนีวัณโรค (BCG หรอื 

Bacille Calmette-Guerin) 



ระยะเวลาไมคุ่ม้ครอง ตามสญัญาสขุภาพมาตรฐาน

30 วนั 90 วนั 120 วนั

ทกุโรค มะเร็งระยะลกุลาม

� เนื%องอก ถงุนํ%า หรอืมะเร็งทกุชนดิ
� รดิสดีวงทวาร
� ไสเ้ลื�อนทกุชนดิ
� ตอ้เนื%อ หรอืตอ้กระจก
� การตดัทอนซลิ หรอือดนีอยด์
� นิ�วทกุชนดิ
� เสน้เลอืดขอด ที�ขา
� เยื�อบโุพรงมดลกูเจรญิผดิที� 



อตัราเบีHยประกนั



ลดระยะเวลาที�ไมคุ่ม้ครองสาํหรบัโควดิ - 19
Reduce waiting period for Covid – 19 

เง ื�อนไข
1.กรมธรรมท์ี�ไดร้บัการอนมุตัใินชว่ง 1 เม.ย. – 31 ก.ค. 2564

2.เจ็บป่วยตดิเชืHอโควดิ – 19 ในชว่ง 15 เม.ย. – 14 ส.ค. 2564

เริ�ม : 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2564

แบบประกนัที�เขา้รว่ม

HS2N สญัญาเพิ�มเตมิคา่รักษาพยาบาลและศลัยกรรม

HSGH สญัญาเพิ�มเตมิโตเกยีว กูด๊ เฮลธ์

OPD1 สญัญาเพิ�มเตมิคา่รักษาพยาบาลแบบผูป้่วยนอก

OPD2 สญัญาเพิ�มเตมิคา่รักษาพยาบาลแบบผูป้่วยนอก Co-Payment

HBSP สญัญาเพิ�มเตมิซเูปอร ์แพลน

HB-N สญัญาเพิ�มเตมิคา่ชดเชยรายวัน

TMHL สญัญาเพิ�มเตมิสขุภาพเหมาจา่ย

ลดระยะเวลาที�ไมคุ่ม้ครอง จาก 30 วนั เหลอื 14 วนั!!



ขยายความคุม้ครองการแพว้คัซนีโควดิ - 19
Extended coverage of side effect after getting Covid – 19 Vaccine

เง ื�อนไข
1.ไดร้บัการฉดีวคัซนีในชว่ง 19 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2564

2.มอีาการแพว้คัซนีภายใน 60 วนัหลงัจากฉดีวคัซนีแตล่ะคร ัHง

เริ�ม : 19 เมษายน – 31 ธนัวาคม 2564

แบบประกนัที�เขา้รว่ม

HS-N,HS2N สญัญาเพิ�มเตมิคา่รักษาพยาบาลและศลัยกรรม

HSHC สญัญาเพิ�มเตมิโตเกยีว เฮลธ ์แคร์

HSGH สญัญาเพิ�มเตมิโตเกยีว กูด๊ เฮลธ์

OPD1 สญัญาเพิ�มเตมิคา่รักษาพยาบาลแบบผูป้่วยนอก

OPD2 สญัญาเพิ�มเตมิคา่รักษาพยาบาลแบบผูป้่วยนอก Co-Payment

HBSP สญัญาเพิ�มเตมิซเูปอร ์แพลน

HB-N สญัญาเพิ�มเตมิคา่ชดเชยรายวัน

TMHL สญัญาเพิ�มเตมิสขุภาพเหมาจา่ย



ฟร!ี! คา่ชดเชยรายวนัการแพว้คัซนีโควดิ – 19
Free!! HB of side effect after getting Covid – 19 Vaccine

เง ื�อนไข
1.ไดร้บัการฉดีวคัซนีในชว่ง 19 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2564

2.มอีาการแพว้คัซนีภายใน 60 วนัหลงัจากฉดีวคัซนีแตล่ะคร ัHง

3.เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลในฐานะผูป้่วยใน

4.สําหรบัลกูคา้โตเกยีวทกุคน (ยกเวน้ประกนัสนิเชื�อ,PA)

เริ�ม : 19 เมษายน – 31 ธนัวาคม 2564

ผลประโยชน์
คา่ชดเชยรายวนั  จํานวน 1,000 บาท ตอ่วนั

• สงูสดุไมเ่กนิ 1 คร ัHงตอ่การฉดีวคัซนีแตล่ะคร ัHง

• ไมเ่กนิ 2 คร ัHง ตอ่รายชวีติ

• สงูสดุไมเ่กนิ 14 วนั ตอ่คร ัHง รวมสงูสดุ 28 วนัตอ่ชวีติ

หมายเหต ุ: ผูเ้อาประกนัที�มกีรมธรรมม์ากกวา่หนึ�งฉบบั บรษิัทจะจา่ยผลประโยชน์
คา่ชดเชยรายวันนี%ใหเ้พยีงหนึ�งฉบบัเทา่นั%น
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กลุม่ตลอดชพี



โตเกยีว แฮปปีH  ไลฟ์ (HL2N - HL4N)
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ชื�อแบบประกนัภัย โตเกยีว แฮปปี%  ไลฟ์ (HL2N - HL4N)

ชื�อยอ่ภาษาองักฤษ Tokio Happy Life

อายทุี�รับประกนั 0 - 60 ปี

จํานวนเงนิเอาประกนัภยัตํ�าสดุ 100,000 บาท

ระยะเวลาคุม้ครอง ครบ อาย ุ90 ปี

ระยะเวลาชําระเบี%ย 10, 15 และ 20 ปี

สว่นลด ไมม่ี

สทิธกิารหกัลดหยอ่นภาษี สามารถหกัลดหยอ่นภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดาสงูสดุ 100,000 
บาท

คา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ฟร ีคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ เฉพาะเบี%ยประกนั ราย 6 เดอืน, 3 
เดอืน,รายเดอืนเทา่นั%น
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ชื�อแบบประกนัภยั โตเกยีว แฮปปี%  ไลฟ์ (HL2N - HL4N)

ผลประโยชน์ • กรณีมีชีวติอยู่
1.รับเงนิคืน

สิ �นปีที� 5 = 5%   ของทุนประกัน
สิ �นปีที� 10 = 5%  ของทุนประกัน
สิ �นปีที� 15 = 5%  ของทุนประกัน
สิ �นปีที� 20 - @89 = 5%  ของทุนประกัน

2.เงนิครบกาํหนดสัญญา :  รับจาํนวนที�มากกว่า
ระหว่าง 155%  ของทุนประกัน หรือเบี �ยประกันภัย
สะสม หักเงนิจ่ายคืนตามกรมธรรม์

• กรณีเสียชีวติ
1.จาํนวนเงนิที�มากกว่าระหว่าง 

1.100% ของทุน  หรือ
2.มูลค่าเวนคืนกรรมธรรม์  หรือ
3.เบี �ยประกันภัยสะสม หักด้วยจาํนวนเงนิคืนสะสมที�รับไปแล้ว

2.รับเงนิรายเดือน 10% ของทุน ทุกวันครบรอบการเสียชีวติ
   ในเดือนถัดๆไป จนครบ 24 เดือน

โตเกยีว แฮปปีH  ไลฟ์ (HL2N - HL4N)
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โตเกยีว แฮปปีH  ไลฟ์ (HL2N - HL4N)



Pg l 38



โตเกียว ชายด์ ชิลด์ (Tokio Child Shield 
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ชื�อแบบประกนัภยั โตเกยีว ชายด ์ชลิด์ 18/5 (TCS1)

ชื�อยอ่ภาษาองักฤษ Tokio Child Shield 18/5 

อายทุี�รับประกนั 0 - 10 ปี 
จํานวนเงนิเอาประกนัภยัตํ�าสดุ 100,000 บาท
ระยะเวลาคุม้ครอง ครบ อาย ุ18 ปี
ระยะเวลาชําระเบี%ย 5 ปี
สว่นลด ไมม่ี
สทิธกิารหกัลดหยอ่นภาษี ไมส่ามารถหกัลดหยอ่นภาษีเงนิได ้

คา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ฟร ีคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ เฉพาะเบี%ยประกนั ราย 6 เดอืน, 3 เดอืน,
รายเดอืนเทา่นั%น

โตเกียว ชายด์ ชิลด์ 18/5 (Tokio Child Shield : TCS1)
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ชื�อแบบประกนัภยั โตเกยีว ชายด ์ชลิด์ 18/5 (TCS1)

ผลประโยชน์ • กรณีมีชีวติอยู่
1.รับเงนิคืนสิ �นปีที�ก/ธ @12 ปี = 20% ของทุน

รับเงนิคืนสิ �นปีที�ก/ธ @15 ปี = 50% ของทุน
2.เงนิครบกาํหนดสัญญา : รับ 100% ของทุน

• กรณีเสียชีวติ
จาํนวนเงนิที�สูงที�สุดระหว่าง 

1. อัตราร้อยละของทนุประกัน
      - ปีก/ธที� 1 - 3 = 100% ของทุน

- ปีก/ธที� 4 - ครบอายุ 18 ปี = 150% 

ของทุน
2. มูลค่าเวนคืนกรรมธรรม์ หรือ 
3. 101% เบี �ยประกันภัยสะสม

โตเกียว ชายด์ ชิลด์ 18/5 (Tokio Child Shield : TCS1)
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โตเกียว ชายด์ ชิลด์ 18/5 (Tokio Child Shield : TCS1)
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ชื�อแบบประกนัภยั โตเกยีว ชายด ์ชลิด์ 22/10 (TCS2)

ผลประโยชน์ • กรณีมีชีวติอยู่
1.รับเงนิคืนสิ �นปีที�ก/ธ @19, 20, 21 ปี = 

50% ของทุนประกัน

2.เงนิครบกาํหนดสัญญา : รับ 100% ของ
ทุนประกัน

• กรณีเสียชีวติ
จาํนวนเงนิที�สูงที�สุดระหว่าง 

1. อัตราร้อยละของทนุประกัน
      - ปีก/ธที� 1 - 3 = 100% ของทุน

- ปีก/ธที� 4 - ครบอายุ 22 ปี = 150% 

ของทุน
2. มูลค่าเวนคืนกรรมธรรม์ หรือ 
3. 101% เบี �ยประกันภัยสะสม

โตเกียว ชายด์ ชิลด์ 22/10 (Tokio Child Shield : TCS2)
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โตเกียว ชายด์ ชิลด์ 22/10 (Tokio Child Shield : TCS2)



อัตราเบี �ยประกันภยั
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   1.3 กลุ่มบํานาญ (ลดหย่อน 300,000)

� โตเกยีว ยงั แฮปปี!  แอนนิวตี! 55 (Tokio Young Happy Annuity 55)
• ระยะเวลาความคุม้ครอง : ครบอาย ุ90 ปี
• ระยะเวลาชาํระเบี�ยประกนัภยั : 5 / 15 / ครบอาย ุ55 ปี

� โตเกยีว ยงั แฮปปี!  แอนนิวตี! 60 (Tokio Young Happy Annuity 60)
• ระยะเวลาความคุม้ครอง : ครบอาย ุ90 ปี
• ระยะเวลาชาํระเบี�ยประกนัภยั : 5 / 15 / ครบอาย ุ55 ปี

� โตเกยีว ยงั แฮปปี!  แอนนิวตี! 65 (Tokio Young Happy Annuity 65)
• ระยะเวลาความคุม้ครอง : ครบอาย ุ90 ปี
• ระยะเวลาชาํระเบี�ยประกนัภยั : 5 / 15 / ครบอาย ุ55 ปี

Product Knowledge Program

          NEW
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          NEW

Product Knowledge Program



ชื�อแบบประกัน
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Product Knowledge Program

Product Knowledge Program
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เงื�อนไขการรับประกันภยั : โตเกียว ยัง แฮปปี�  แอนนิวตี � 55

Product Knowledge Program
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เงื�อนไขการรับประกันภยั (ต่อ)



ผลประโยชน์
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Product Knowledge Program
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ผลประโยชน์

Product Knowledge Program



อัตราเบี �ยประกันภยั
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อัตราเบี �ยประกันภยั

Product Knowledge Program



• อายุที�รับประกันภยั
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เงื�อนไขการรับประกันภยั : โตเกียว ยัง แฮปปี�  แอนนิวตี � 60

Product Knowledge Program
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เงื�อนไขการรับประกันภยั (ต่อ)
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ผลประโยชน์

Product Knowledge Program
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ผลประโยชน์

Product Knowledge Program
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อัตราเบี �ยประกันภยั
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อัตราเบี �ยประกันภยั
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เงื�อนไขการรับประกันภยั : โตเกียว ยัง แฮปปี�  แอนนิวตี � 65

• อายุที�รับประกันภยั

Product Knowledge Program
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เงื�อนไขการรับประกันภยั (ต่อ)
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ผลประโยชน์

Product Knowledge Program
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ผลประโยชน์

Product Knowledge Program



Pg l 65

อัตราเบี �ยประกันภยั
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อัตราเบี �ยประกันภยั



Thank you



90 วนั
มะเร็ง
ระยะ

ลกุลาม



แตกต่างจาก HS HS HS HS และ HSHC HSHC HSHC HSHC อย่างไร



หวัขอ้ HS2N (Inner Limit) HSHC HSGH
การต่ออายสุัญญา (Renewal) เมื'อครบรอบปีอาจพิจารณาไม่ต่ออายุ เมื'อครบรอบปีอาจพิจารณาไม่ต่ออายุ เมื'อครบรอบปีอาจพิจารณาไม่ต่ออาย ุในกรณี 

1)      ในกรณีที'มีหลกัฐานวา่ผูเ้อาประกนัภยัไม่แถลงขอ้ความจริงตามใบคาํขอเอาประกนัภยัหรือคาํขอต่ออาย ุ
(Reinstatement) ใบแถลงสุขภาพ และขอ้แถลงเพิ'มเติมอื'นใดที'เกี'ยวขอ้งกบัการทาํสญัญาประกนัสุขภาพ
ซึ'งเป็นสาระสาํคญัที'อาจทาํให้บริษทัเรียกเบี�ยประกนัภยัสูงขึ�นหรือบอกปัดไม่รับทาํสัญญา หรือรับประกนัแบบมี
เงื'อนไข
2)      ผูเ้อาประกนัภยัเรียกร้องผลประโยชน์จากการที'ตนให้มีการรักษาการบาดเจบ็หรือการป่วย โดยไม่มีความ
จาํเป็นทางการแพทย์
3)      ผูเ้อาประกนัภยัเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล รวมกนัทุกบริษทั
เกินกวา่รายไดท้ี'แทจ้ริง          

การสิ�นผลความคุม้ครอง เมื'อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ ไม่มีการคืนเบี�ยให้ผูร้ับ
ประโยชน์ตามส่วนที'ยงัไม่มีความคุม้ครอง

เมื'อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ ไม่มีการคืนเบี�ยให้ผูร้ับประโยชน์ตามส่วนที'ยงัไม่มี
ความคุม้ครอง

เมื'อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ บริษทัจะคืนเบี�ยประกนัภยัให้แก่ผูร้ับประโยชน์ เวน้แต่บริษทัไดจ้่ายผลประโยชน์ทุก
รายการเตม็จาํนวนผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม ์(ถา้มี) 

การบอกเลิกสัญญา บริษทัมีสิทธิบอกเลิกสญัญาเพิ'มเติมนี�   หากปรากฏ
หลกัฐานชดัเจนต่อบริษทัวา่ ผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระทาํการ
โดยทุจริตเพื'อให้ตนเองหรือผูอ้ื'นไดร้ับประโยชน์จากการ
ประกนัภยันี�

 บริษทัมีสิทธิบอกเลิกสญัญาเพิ'มเติมนี�   หากปรากฏหลกัฐานชดัเจนต่อบริษทัวา่ ผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระทาํการฉ้อ
ฉลประกนัภยัเพื'อให้ตนเองหรือผูอ้ื'นไดร้ับประโยชน์จากการประกนัภยันี�   

การต่ออายสุัญญา(reinstatement)          ในกรณีที'สัญญาเพิ'มเติมนี� สิ�นผลบงัคบัเนื'องจากไม่
ชาํระเบี�ยประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัอาจขอต่ออายสุัญญา
เพิ'มเติมนี�ผูเ้อาประกนัภยัอาจขอให้สัญญาเพิ'มเติมฉบบันี�  
กลบัมามีผลคุม้ครองใหม่ภายใน 5 ปีไดด้ว้ยความยนิยอม
ของบริษทั  

 หากสัญญาเพิ'มเติมนี� สิ�นผลคุม้ครองลงเนื'องจากผูเ้อาประกนัภยัไม่ชาํระเบี�ยประกนัภยัภายในระยะเวลาที'ผอ่นผนั 
ผูเ้อาประกนัภยัอาจขอให้สัญญาเพิ'มเติมฉบบันี�  กลบัมามีผลคุม้ครองใหม่ภายใน 90 วนั นบัจากวนัที'ครบกาํหนด
ชาํระเบี�ยประกนัภยั โดยความยนิยอมของบริษทั

การปรับเบี�ยประกนัภยัสุขภาพ           บริษทัจะปรับเบี�ยประกนัภยัในรอบปีกรมธรรมต์าม
เกณฑอ์ายแุละหรืออาชีพที'เปลี'ยนไปของผูเ้อาประกนัภยั
ตามอตัราที'บริษทัไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียน  

 บริษทัอาจปรับเบี�ยประกนัภยั ณ วนัครบรอบปีกรมธรรม ์เนื'องมาจากปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปนี�  
1) อาย ุและชั�นอาชีพ ของแต่ละบุคคล 
2) ค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาลที'สูงขึ�น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิ
โอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ'มเติมนี�  

อยากได้ประมาณนี �อะ
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มาตรฐานและความจาํเป็นทาง
การแพทย ์
(เดิม) มาตรฐานทางการแพทย ์ 
หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทาง
ปฏิบตัิทางการแพทยท์ี'เป็นสากล และ
นาํมาซึ'งแผนการรักษาที'เหมาะสมกบั
ผูป้่วย   ตามความจาํเป็นทางการแพทย ์   
และสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวตัิ
การบาดเจ็บ  การเจ็บป่วย การตรวจพบ 
ผลการชนัสูตร หรืออื'น ๆ (ถา้มี)      

(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวนิิจฉยัโรค และ
การรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ หรือ การ
เจ็บป่วยของผูเ้อาประกนัภยั
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งชี�ทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจน
ตามมาตรฐานเวชปฏิบตัิปัจจุบนั 
(3) ตอ้งมิใช่เพื'อความสะดวกของผูเ้อา
ประกนัภยัหรือของครอบครัวผูเ้อา
ประกนัภยั หรือ ของผูใ้หบ้ริการ
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตาม
มาตรฐานการดูแลผูป้่วยที'เหมาะสม  ตาม
ความจาํเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยของผูเ้อาประกนัภยันั�น ๆ 

(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวนิิจฉยัโรค และการรักษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วยของผูเ้อาประกนัภยั
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งชี�ทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวช
ปฏิบตัิปัจจุบนั
(3) ตอ้งมิใช่เพื'อความสะดวกของผูเ้อาประกนัภยั หรือของ
ครอบครัวผูเ้อาประกนัภยั หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาล
เพียงฝ่ายเดียว และ
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแล
ผูป้่วยที'เหมาะสมตามความจาํเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยของผูเ้อาประกนัภยันั�นๆ

(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการรักษาพยาบาลตามภาวะการณ์บาดเจ็บ หรือ การป่วยของผู ้
เอาประกนัภยั 
(2) ตอ้งสอดคลอ้งมาตรฐานทางการแพทย์
(3) ตอ้งมิใช่เพื'อความสะดวกของผูเ้อาประกนัภยัหรือครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 
หรือของผูใ้หบ้ริการการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว
มาตรฐานทางการแพทย์
หลกัเกณฑ ์หรือแนวทางการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วยตามหลกัวชิาการ
โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานในทอ้งถิ'นที'ใหบ้ริการ ดงัต่อไปนี�  
(1) มาตรฐานวชิาชีพและขอ้คุม้ครองวชิาชีพที'เกี'ยวขอ้ง
(2) มาตรฐานสถานพยาบาล
(3) มาตรฐานดา้นยา และเครื'องมือแพทย์
(4) หลกัการดูแลผูป้่วยโดยไม่เลือกปฏิบตัิ
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Waiting Period 30 วนั ทุกโรค
120 วนั
- เนื�องอก ถุงนํ� า หรือมะเร็งทุกชนิด
- ริดสีดวงทวาร
- ไสเ้ลื'อนทุกชนิด
- ตอ้เนื�อ หรือตอ้กระจก
- การตดัทอนซิล หรืออดีนอยด์
- นิ'วทุกชนิด
- เสน้เลือดขอด ที'ขา 
- เยื'อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที' 

Same Same

Double benefit โรคร้ายแรง
คาํนิยามเหมือนกบัสญัญาโรคร้ายแรง 
(CI2,CI3)

N/A 5 โรคร้ายแรง (สูงสุด 1 ครั� งต่อ 1 โรคร้ายแรง ตลอดอายุ
สญัญาประกนัภยั ) 
Waiting Period สาํหรับโรคมะเร็งระยะลุกลาม = 90 
วนั
Waiting Period โรคร้ายแรงอื'นๆ 30 วนั

18 โรคร้ายแรง  (สูงสุด 1 ครั� งต่อ 1 โรคร้ายแรง ตลอดอายสุญัญาประกนัภยั )
Waiting Period สาํหรับโรคมะเร็งระยะลุกลาม = 90 วนั
Waiting Period โรคร้ายแรงอื'นๆ 30 วนั
ตวัอยา่งการพิจารณาการรักษาโรคมะเร็งระยะลุกลาม
ตวัอยา่งที' 1 : กรณีป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม ในวนัที' 100 
บริษทัจ่ายผลประโยชน์ 1 เท่าตามบนัทึกสลกัหลงัขยายความคุม้ครองผลประโยชน์
สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม ์ในกรณีการเขา้พกัรักษาตวัจากการป่วยดว้ยโรคร้ายแรง    
ไม่ได ้2 เท่า เนื'องจากเป็น Waiting period ของสญัญเพิ'มเติม HSGH

ตวัอยา่งที' 2 : กรณีป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลามเมื'อพน้ 120 วนั
บริษทัจ่ายผลประโยชน์เป็น 2 เท่าของสญัญาเพิ'มเติม



หวัขอ้ HS2N (Inner Limit) HSHC HSGH

การผา่ตดัในฐานะผูป้่วยนอก            ในกรณีที'ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการ
รักษาพยาบาลโดยการผา่ตดัหรือหตัถการ
ในฐานะผูป้่วยนอก  บริษทัจะจ่ายค่าใชจ้่าย
ใน ขอ้ 3 ถึง ขอ้ 8    ใหต้ามที'เกิดขึ�นจริง    
แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละ
รายการ
   ตามตารางอตัราค่าธรรมเนียมการผา่ตดั 
ตามร้อยละของผลประโยชน์สูงสุด เช่น 
ผา่ฝี เป็นผูป้่วยนอก = 5 % , ผูป้่วยใน = 
12.5%
เนื�องอก เป็นผูป้่วยนอก = 7.5 % , ผูป้่วยใน 
= 25%

บนัทึกสลกัหลงั 21 หตัถการ (21 Day Case)

22. การรักษาอื'นๆ ตามที'บริษทัเห็นสมควร   หมายถึง การ
ผา่ตดัใหญ่ หรือการทาํหตัถการทดแทนการผา่ตดัใหญ่  หรือ
การใชเ้ครื'องมือบาํบดัรักษาพิเศษที'สามารถทดแทนการ
ผา่ตดัใหญ่ได ้โดยไม่ตอ้งมีการเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป้่วยใน
ในโรงพยาบาล เนื'องจากววิฒันาการทางการแพทยพ์ฒันาอยู่
ตลอดจึงไม่สามารถระบุวธิีไวไ้ด ้จึงกาํหนดเป็นหลกัการไว้

การผา่ตดัใหญ่ หมายถึง การผา่ตดัที'ผา่นผนงัหรือช่องโพรงของร่างกาย ซึ'งจาํเป็นตอ้ง
ใชย้าสลบแบบทั'วไป (General Anaesthesia) หรือการใชย้าระงบั
ความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional Anaesthesia)

การผา่ตดัเลก็ หมายถึง การผา่ตดัระดบัผิวหนงั หรือชั�นใตผ้ิวหนงั หรือชั�นเยื'อบุ โดย
ใชย้าชาเฉพาะที' (Local/Topical Anaesthesia) หรือเฉพาะบริเวณ
การผา่ตดัใหญ่ที'ไม่ตอ้งพกัรักษาตวัเป็นผูป้่วยใน (Day Surgery) หมายถึง การ
ผา่ตดัใหญ่ หรือการทาํหตัถการทดแทนการผา่ตดัใหญ่  หรือการใชเ้ครื'องมือ
บาํบดัรักษาพิเศษที'สามารถทดแทนการผา่ตดัใหญ่ได ้โดยไม่ตอ้งมีการเขา้พกัรักษา
ตวัเป็นผูป้่วยในในโรงพยาบาล
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ค่าใชจ้่ายร่วม
 (Copayment)

N/A N/A ความรับผิดระหวา่งบริษทัประกนัภยัและผูเ้อาประกนัภยัที'ตอ้งร่วมรับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาล อนัจะพึงจ่ายตามจาํนวนเงินผลประโยชน์ภายหลงัหกั
จาํนวนความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี)

จาํนวนวนันอน(หอ้งธรรมดา , ICU) 

ต่อการเขา้พกัรักษาตวั ครั� งใดครั� งหนึ'ง
หอ้งธรรมดา 180 วนั
ICU 9 วนั 
(total 189 days = 180 days + 

9 days)

หอ้งธรรมดา 180 วนั , (Inner Limit)

ICU 30 วนั , (Inner Limit)

(total 210 days = 180 days + 30 days)

หอ้งธรรมดา 365 วนั , (Inner Limit)

ICU 30 วนั (As charge)

(total 365 days ) 

ค่าแพทยต์รวจรักษาในโรงพยาบาล ต่อ
วนั
ต่อการเขา้พกัรักษาตวัครั� งใดครั� งหนึ'ง

ไม่เกิน 99 วนั ไม่เกิน 180 วนั 
(Inner Limit)

จ่ายตามจริง ไม่เกิน 365 วนั (As charge)
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ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ N/A ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม ์แบ่งเป็น 2 กรณี
- กรณีเป็นผูป้่วยใน จะเริ'มคาํนวณค่ารักษาพยาบาลตั�งแต่วนั
แรกของการเขา้พกัรักษาตวัครั� งใดครั� งหนึ'งที'เกิดขึ�นในรอบ
ปีกรมธรรมน์ั�นๆ จนกระทั'งวนัสิ�นสุดของการเขา้พกัรักษา
ตวัครั� งใดครั� งหนึ'ง ไม่วา่วนัสิ�นสุดนั�นจะเกิดขึ�นในรอบปี
กรมธรรมเ์ดียวกนัหรือไม่ก็ตาม
- กรณีเป็นผูป้่วยนอก จะเริ'มคาํนวณค่ารักษาพยาบาลในวนั
แรกของการเขา้รับการรักษาที'เกิดขึ�น และสิ�นสุดในรอบปี
กรมธรรมน์ั�นๆ

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม ์แบ่งเป็น 2 กรณี
(1) กรณีผูป้่วยใน จะเริ'มคาํนวณค่ารักษาพยาบาลในวนัแรกของการเขา้พกัรักษาตวั
เป็นผูป้่วยในที'เกิดขึ�นในรอบปีกรมธรรมน์ั�นๆ ไม่วา่การเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป้่วยใน
ดงักล่าวจะสิ�นสุดในรอบปีกรมธรรมเ์ดียวกนัหรือไม่ก็ตาม
(2) กรณีผูป้่วยนอก จะคาํนวณค่ารักษาพยาบาลตามวนัที'เขา้รับการรักษาพยาบาลที'
เกิดขึ�นในรอบปีกรมธรรมน์ั�นๆ
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ค่าแพทยผ์า่ตดัและดมยาสลบ ตามที'เกิดขึ�นจริง แต่ไม่เกินจาํนวนร้อยละ
ของผลประโยชน์ค่าแพทยผ์า่ตดั และ
หตัถการ สูงสุดต่อการเขา้พกัรักษาตวัครั� ง
ใดครั� งหนึ'ง ตามที'ระบุไวใ้นตาราง
ผลประโยชน์  อตัราร้อยละดงักล่าวปรากฎ
ในตารางค่าธรรมเนียมการผา่ตดั/วาง
ยาสลบ

ตามที'จ่ายจริง  แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปี
กรมธรรม ์

จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 90  เปอร์เซ็นตไ์ทล์
# 90 percentile หมายถึงอตัราที'แพทยส์่วนใหญ่เรียกเก็บกบัผูป้่วยไม่เกินค่านี�
แต่อาจเรียกเก็บสูงกวา่ค่านี� ได ้ถา้มีเหตุอนัสมควร การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทย์
สูงกวา่อตัราที'ระบุ แพทยผ์ูท้าํการจะตอ้งชี�แจงผูป้่วยในรายละเอียด และลงนาม
รับทราบทั�ง 2 ฝ่ายก่อนทาํการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉินหรือสุดวสิยั
ตวัอยา่งค่าธรรมเนียมแพทย ์สูงสุด ตาม 90 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์ฉบบั ปี 2563 สาํหรับ 
การผา่ตดัที'มีการนดัหมายล่วงหนา้

การผ่าตัดหรือหัตถการ (Surgery and Procedure)

ไทย

ผ่าตัดเนื
องอกในสมอง                                                130,000

การใส่บอลลูนที�เสน้เลือดเลี
ยงกลา้มเนื
อหวัใจ                                                  50,000

ผ่าตัดต่อมทอนซิล                                                  25,000

ส่องกลอ้งลําไส้                                                  16,000

 ค่าธรรมเนียมแพทย์สูงสุด (บาท) (ศัลยแพทย์)
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ค่าอวยัวะเทียม และอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์

 ยกเวน้ เครื'องกระตุน้หวัใจ 
Defibrillator หรือ Pacemaker 

หรืออวยัวะเทียมภายนอกร่างกาย กาย
อุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื'องมือทาง
การแพทย ์และเวชภณัฑค์งทน เช่น 
เครื'องช่วยฟัง  แวน่ตา เลส์น เครื'องช่วย
หายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื'องวดั
สญัญาณชีพ (ชีพจร ความดนัเลือด 
อุณหภูมิ) เครื'องช่วยคํ�ายนัต่างๆ รถเขน็
ผูป้่วย  อวยัวะเทียม  เช่น  แขนเทียม  ขา
เทียม  ตาเทียม  

เพิ'มความคุม้ครองในหมวด ค่าอวยัวะเทียม และอุปกรณ์
ทางการแพทย ์(Inner Limit)

• เครื'องกระตุน้หวัใจ (Defibrillator หรือ 
Pacemaker)

• กายอุปกรณ์ (Body Braces) 

• เฝือกพยงุคอ (Collar)

• เครื'องช่วยคํ�ายนัต่างๆ (Walking หรือ Gait Aids)

• รถเขน็ผูป้่วย (Wheelchairs)

• อวยัวะเทียม เช่น แขนเทียม เทา้เทียม ขาเทียม ตาเทียม
• เครื'องลา้งไต เครื'องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออ๊กซิเจน
• เครื'องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย ์เพื'อใชท้ี'บา้น 

ขยายความคุม้ครองผลประโยชน์กรณีผูป้่วยใน หวัขอ้ ค่าเวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์ 
(Inner Limit) 

(ก) เครื'องกระตุกไฟฟ้าหวัใจอตัโนมตัิ (Automated External 

Defibrillator: AED) เครื'องกระตุกหวัใจ (Defibrillator) หรือ
เครื'องกระตุน้ (Pacemaker) ที'อยูภ่ายนอกร่างกาย 
(ข) อวยัวะเทียมภายนอกร่างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม
(ค) เวชภณัฑค์งทนใชภ้ายนอกร่างกาย (เวชภณัฑ ์2) เช่น เครื'องมือทางการแพทย ์
และเวชภณัฑค์งทน เครื'องช่วยฟัง แวน่ตา คอนแทคเลนซ์ เลนซ์แวน่ตา เครื'องช่วย
หายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื'องวดัสญัญาณชีพ (ชีพจร ความดนัเลือด อุณหภูมิ) 
เครื'องช่วยคํ�ายนัต่างๆ รถเขน็ผูป้่วย  
(ง) อวยัวะเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม

ค่ายากลบับา้น จ่ายค่ายากลบับา้น ตามความจาํเป็นทาง
การแพทยไ์ม่เกินกวา่ 7 วนั และไม่เกินกวา่ 
1,000 บาท ต่อการเขา้พกัรักษาตวัใน
โรงพยาบาลแต่ละครั� ง ทั�งนี� ไม่วา่ผูเ้อา
ประกนัภยัจะมีสญัญาคุม้ครองค่า
รักษาพยาบาลมากกวา่หนึ'งฉบบัก็ตาม

จ่ายค่ายากลบับา้นตามความจาํเป็นทางการแพทยส์ูงสุดไม่
เกิน 7 วนั หลงัจากการเขา้พกัรักษาตวัในแต่ละครั� งตามที'จ่าย
จริง  แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อครั� งของรายการ
ผลประโยชน์นี�  ตามที'กาํหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ 
(Inner Limit)

จ่ายค่ายาและเวชภณัฑส์ิ�นเปลือง (เวชภณัฑ ์1) สาํหรับกลบับา้นตามความจาํเป็นทาง
การแพทยส์ูงสุดไม่เกิน 7 วนั หลงัจากการเขา้พกัรักษาตวัในแต่ละครั� งตามที'จ่ายจริง  
(As charge)



หวัขอ้ HS2N (Inner Limit) HSHC HSGH

อาณาเขตคุม้ครอง คุม้ครองทั'วโลก เฉพาะประเทศไทย เฉพาะประเทศไทย

SOS No Yes No



หวัข้อ HS2N (Inner Limit) HSHC HSGH

ผลประโยชน์ 2 เทา่ กรณีโรคร้ายแรง No 1.กล้ามเนื �อหวัใจตายเฉียบพลนัจากการขาดเลอืด 
(Acute Heart Attack)

2.โรคมะเร็งระยะลกุลาม (Invasive Cancer)

3.การผา่ตดัเปลี/ยนอวยัวะหรือปลกูถ่ายไขกระดกู 
(Major Organs Transplantation or Bone 

Marrow Transplantation)

4.โรคหลอดเลอืดสมองแตกหรืออดุตนั (Major 

Stroke)

5.การผา่ตดัเส้นเลอืดเลี �ยงกล้ามเนื �อหวัใจ(Coronary 

Artery By-pass Surgery)

1.โรคมะเร็งระยะลกุลาม (Invasive Cancer)

2.เนื �องอกในสมองชนิดที/ไมใ่ช่มะเร็ง (Benign brain tumor)

3.โรคไวรัสตบัอกัเสบขั �นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)

4.การผา่ตดัเปลี/ยนตบั ตบัออ่น หรือการปลกูถ่ายไขกระดกู (Liver, Pancreas 

or Bone Marrow Transplantation)

5.โรคโลหิตจางจากไขกระดกูไมส่ร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anemia)

6.กล้ามเนื �อหวัใจตายเฉียบพลนัจากการขาดเลอืด (Acute Heart Attack)

7.การผา่ตดัเส้นเลอืดเลี �ยงกล้ามเนื �อหวัใจ(Coronary Artery By-pass 

Surgery)

8.โรคเส้นเลอืดหวัใจตีบ (Other serious Coronary Artery 

Diseases)

9.การผา่ตดัลิ �นหวัใจโดยวิธีการเปิดหวัใจ (Open Heart Surgery for

the Heart Valve)

10.การผา่ตดัเส้นเลอืดแดงใหญ่ เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)

11.ไตอกัเสบลปูสู จากโรคซิสเต็มมิค ลปูสู อิริเธมาโตซูส (Lupus Nephritis 

from Systemic Lupus Erythematosus)

12.ไตวายเรื �อรัง (Chronic Kidney Failure)

13.โรคหลอดเลอืดสมองโป่งพองที/ต้องรักษาโดยการผา่ตดั (Cerebral 

Aneurysm Requiring Brain Surgery)

14.โรคแรงดนัในหลอดเลอืดแดงปอดสงูแบบปฐมภมูิ (Primary 

Pulmonary Arterial Hypertension

15.โรคหลอดลมปอดอดุกั �นเรื �อรังขั �นรุนแรง /โรคปอดระยะสดุท้าย(Severe 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease /End-stage 

Lung disease)

16.การผา่ตดัเปลี/ยนหวัใจ ปอด หรือไต (Heart, Lung or Kidney 

Transplantation)

17.ภาวะกระดกูอกัเสบเรื �อรังชนิดพะเจ็ท  (Paget’s Disease of Bone)



การจําแนกหัตถการตามคาํนิยามสัญญาสุขภาพ ฉบับมาตรฐาน 2562

คาํนิยาม

การผา่ตดัใหญ่ หมายถึง การผา่ตดัที'ผา่นผนงัหรือช่องโพรงของร่างกาย ซึ'งจาํเป็นตอ้งใชย้าสลบแบบทั'วไป (General Anaesthesia) หรือการใชย้าระงบัความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional 

Anaesthesia)

การผา่ตดัเลก็ หมายถึง การผา่ตดัระดบัผิวหนงั หรือชั�นใตผ้ิวหนงั หรือชั�นเยื'อบุ โดยใชย้าชาเฉพาะที' (Local/Topical Anaesthesia) หรือเฉพาะบริเวณ

การผา่ตดัใหญ่ที'ไม่ตอ้งพกัรักษาตวัเป็นผูป้่วยใน (Day Surgery) หมายถึง การผา่ตดัใหญ่ หรือการทาํหตัถการทดแทนการผา่ตดัใหญ่  หรือการใชเ้ครื'องมือบาํบดัรักษาพิเศษที'สามารถทดแทนการ
ผา่ตดัใหญ่ได ้โดยไม่ตอ้งมีการเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป้่วยในในโรงพยาบาล อยากได้ประมาณนี �อะ



   เวชภณัฑ์ 1 : คือ วสัดสุิ �นเปลืองทางการแพทย์ เป็นวสัดทุางการแพทย์ที/ใช้แล้วไม่สามารถนํากลบัมาใช้กบั
บคุคลอื/นได้อีก โดยปกติสญัญาสขุภาพจะให้ความคุ้มครองเวชภณัฑ์ 1
   เวชภณัฑ์ 2 : อปุกรณ์ทางการแพทย์คงทน ใช้ภายนอกร่างกาย เป็นวสัดทุางการแพทย์ที/ใช้แล้วสามารถนํา
กลบัมาใช้กบับคุคลอื/นได้อีก โดยปกติสญัญาสขุภาพจะไม่ให้ความคุ้มครองเวชภณัฑ์  2 เนื/องจากเวชภณัฑ์
ดงักลา่วสามารถใช้ร่วมกนัได้

   เวชภณัฑ์ 3 : อปุกรณ์ทางการแพทย์คงทน ใช้ภายในร่างกายเป็นวสัดทุางการแพทย์ที/ใช้ในร่างกาย อาจเป็น
วสัดทุางการแพทย์ที/ใช้ในการพยงุอวยัวะหรือเป็นอวยัวะเทียม โดยสว่นใหญ่สญัญาสขุภาพจะให้ความคุ้มครอง 
แตม่ีบางอย่างที/บริษัทไม่สามารถยอมรับความเสี/ยงที/จะให้ความคุ้มครองในบางเวชภณัฑ์ 



การผ่าตดัหรือหตัถการ
 คา่ธรรมเนียมแพทย์สงูสดุ (บาท) (ศลัยแพทย์) 

ไทย
ผ่าตดัเนื �องอกในสมอง                                                130,000 
การใสบ่อลลนูที/เส้นเลือดเลี �ยงกล้ามเนื �อหวัใจ                                                  50,000 
ผ่าตดัตอ่มทอนซลิ                                                  25,000 
สอ่งกล้องลําไส้                                                  16,000 



ชื/อหตัถการ (ภาษาไทย)
เป็น 21 หตัถการของสญัญา

สขุภาพเดิม

สญัญาสขุภาพฉบบัมาตรฐาน 2562
ไมน่บัเป็น day surgery

หรือ ผา่ตดัเล็ก Day surgery 

(หมวด 5)*
ผา่ตดัเล็ก 

(หมวด 13)*
การสลายนิ/วด้วยคลื/นกระแทก √ √   
การตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจโดยการฉีดสี √ √   
การผา่ตดัต้อกระจกร่วมกบัการใสแ่ก้วตาเทียม √ √   
การตรวจหรือผา่ตดัในช่องท้องโดยการสอ่งกล้องทกุชนิด √ √   
การตรวจโดยการสอ่งกล้องทกุชนิด √    

การผา่ตดัหรือเจาะไซนสั √    

การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผกูรัดด้วยยาง √  √  
การตดัก้อนเนื �อที/เต้านม √  √  
การตดัก้อนเนื �อที/เต้านมด้วยการวางยาสลบ  √   
การตดัก้อนเนื �อที/เต้านมด้วยการฉีดยาชาเฉพาะที/   √  
การเจาะก้อนเนื �อด้วยเข็มขนาดใหญ่เพื/อตรวจพิสจูน์เนื �อเยื/อ   √  
การเจาะก้อนเนื �อด้วยเข็มขนาดเล็กเพื/อตรวจพิสจูน์เซลล์   √  
การตดัชิ �นเนื �อจากกระดกู √  √  
การตดัชิ �นเนื �อจากกระดกูโดยมีการให้ยาสงบประสาทในระดบักลาง - ลกึ  √   
การตดัชิ �นเนื �อจากกระดกูโดยไมม่ีการให้ยาสงบประสาทหรือมีการให้ยาสงบประสาทในระดบัตํ/า   √  
การตดัชิ �นเนื �อเพื/อการวินิจฉยัจากอวยัวะใดๆ √    

การตดันิ �วมือหรือนิ �วเท้า √ √   
การจดักระดกูให้เข้าที/ √  √  
การจดักระดกูให้เข้าที/ แบบวางยาสลบ  √   
การจดักระดกูให้เข้าที/ แบบไมม่ีวางยาสลบ   √  
การเจาะตบั √ √   
การเจาะไขกระดกู √    
การเจาะไขกระดกู โดยมีการให้ยาสงบประสาทในระดบักลาง - ลกึ  √   
การเจาะไขกระดกู โดยไมม่ีการให้ยาสงบประสาทหรือมีการให้ยาสงบประสาทในระดบัตํ/า   √  
การเจาะช่องเยื/อหุ้มไขสนัหลงั √ √   



ชื/อหตัถการ (ภาษาไทย)
เป็น 21 หตัถการของสญัญา

สขุภาพเดิม

สญัญาสขุภาพฉบบัมาตรฐาน 2562
ไมน่บัเป็น day surgery

หรือ ผา่ตดัเล็ก Day surgery 

(หมวด 5)*
ผา่ตดัเล็ก 

(หมวด 13)*
การเจาะช่องเยื/อหุ้มปอด √ √   
การเจาะช่องเยื/อบชุ่องท้อง √ √   
การตดัชิ �นเนื �อจากปากมดลกู √  √  
การรักษา Bartholin's cyst ด้วยการผา่ระบายโพรง √  √  
การรักษาโรคด้วยรังสีแกมมา่ √ √   
การขดูมดลกู / การถ่างขยายปากมดลกูและขดูมดลกู / การขดูมดลกูแบบแยกสว่น √ √   
การฉีดยาสเตียรอยด์เข้าช่องไขสนัหลงั  √   
การผา่ตดัรักษาจอประสาทตาฉีกขาด  √   
การผา่ฝีคณัฑสตูร  √   
การผา่ตดัริดสีดวงทวารชนิดภายใน  √   
การเจาะกะโหลกศีรษะเพื/อระบายเลือดออก  √   
การผา่ตดัต้อหินแผลเล็ก  √   
การผา่ตดัต้อหินโดยใช้ Laser  √   
การผา่ตดัเลาะเอาเส้นเลือดขอดออก  √   
การตรวจวินิจฉยัหลอดเลือดด้วยการฉีดสี  √   
การผา่ตดัรักษา ไส้เลื/อน ถงุนํ �าในอณัฑะ และ หลอดเลือดดําขอดที/อณัฑะ   √   
การผา่ตดัต้อเนื �อ   √  
การรักษาเส้นเลือดขอดด้วยคลื/นความถี/วิทยุ   √  
การรักษาเส้นเลือดขอดด้วยการใช้สายสวนระบบปั/น   √  
การตรวจโดยการสอ่งกล้องทกุชนิด     
การสอ่งกล้องตรวจจมกู    √

การสอ่งกล้องตรวจหู    √

การสอ่งกล้องตรวจรกระเพาะอาหาร  √   
การสอ่งกล้องตรวจลําไส้ใหญ่  √   
การสอ่งกล้องตรวจทางเดินอาหาร กระเพาะอาหารและลําไส้ใหญ่  √   



ชื/อหตัถการ (ภาษาไทย)
เป็น 21 หตัถการของสญัญา

สขุภาพเดิม

สญัญาสขุภาพฉบบัมาตรฐาน 2562
ไมน่บัเป็น day surgery

หรือ ผา่ตดัเล็ก Day surgery 

(หมวด 5)*
ผา่ตดัเล็ก 

(หมวด 13)*
การสอ่งกล้องตรวจไซนสัจมกู   √  
การสอ่งกล้องตรวจกลอ่งเสียง    √

การสอ่งกล้องตรวจข้อต่อ  √   
การผา่ตดัข้อต่อโดยวิธีสอ่งกล้อง  √   
การตรวจทางเดินอาหาร โดยการกลืนกล้องแคปซูล    √

การสอ่งกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ   √  
การสอ่งกล้องตรวจโพรงจมกู    √

การสอ่งกล้องตรวจหลอดลม  √   
การสอ่งกล้องตรวจลําไส้ใหญ่สว่นปลายและทวารหนกั   √  
การสอ่งกล้องตรวจทวารหนกั    √

การสอ่งกล้องตรวจโพรงมดลกู   √  
การสอ่งกล้องตรวจหลอดอาหาร  √   
การผา่ตดันิ/วในไตด้วยวิธีสอ่งกล้องโดยเจาะผา่นผิวหนงั  √   
การผา่ตดัขบนิ/วในท่อไตโดยวิธีสอ่งกล้อง  √   
การสอ่งกล้องตรวจทางเดินนํ �าดีและท่อตบัออ่น  √   
การผา่ตดัหรือเจาะไซนสั     
การเจาะดดูของเหลวหรือหนองในไซนสั   √  
การสอ่งกล้องตรวจไซนสัจมกู   √  
การผา่ตดัผา่นทางช่องจมกูโดยวิธีสอ่งกล้อง  √   
การตดัชิ �นเนื �อเพื/อการวินิจฉยัจากอวยัวะใดๆ     
การตดัชิ �นเนื �ออวยัวะในช่องท้องจากหน้าท้องหรือการตดัชิ �นเนื �อจากอวยัวะภายในอุ้งเชิงกราน  √   
การตดัชิ �นเนื �อจากโพรงมดลกูโดยการสอ่งกล้อง  √   
การตดัชิ �นเนื �อจากท่อไตโดยวิธีสอ่งกล้อง  √   
การตดัชิ �นเนื �อจากผิวหนงั   √  



สัญญาเพิ@มเตมิ “โตเกยีว กู๊ด เฮลธ์”

Q & A



Q1: หมวดที� 1 และ 2   ค่าบริการในโรงพยาบาล ต่างอย่างไรกับค่าบริการทางการพยาบาล
A1: ค่าบริการในโรงพยาบาล คือค่าบริการอื/นที/ไมไ่ด้เกี/ยวข้องกบัการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยโดยตรง เช่น ค่าเวรเปล ค่าแมบ่้านทําความสะอาด เป็นต้น สว่นค่าบริการทางการ
พยาบาล คือค่าพยาบาลที/ดแูลผู้ ป่วย ไมว่่าจะเป็น การวดัสญัญาณชีพ การจดัยา การให้ยา การฉีดยา การพ่นยา การเจาะเลือด ฯลฯ แต่ทั �งนี �ไมร่วมถงึค่าพยาบาลเฝา้ไข้พิเศษ

Q2: ค่าบริการทางการพยาบาลที�อยู่ในหมวดย่อยที� 2.2 คุ้มครองอย่างไร
A2: ค่าบริการทางการพยาบาลจะจ่ายผลประโยชน์รวมกบัค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล ในหมวดที/ 1 ไมเ่กินผลประโยชน์ต่อวนัที/ระบไุว้ในตารางผลประโยชน์  
เช่น แผนค่าห้อง 2,000 จะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล รวมทั �งค่าบริการพยาบาล ไมเ่กิน 2,000 บาทต่อวนั

Q3: หมวดย่อยที� 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั�ง สาํหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื�อง ภายใน 31 วันหลังจากออกจาก
การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั�งนั �น  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สาํหรับค่ารักษาพยาบาล ที�เกดิขึ �นจากการรักษาพยาบาลต่อเนื�องในแผนกผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลตามความจาํเป็นทางการแพทย์สูงสุดไม่เกนิ 2 ครั�ง หลังจากการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั�งตามที�จ่ายจริง  ทั �งนี � ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื�อ
ตรวจวนิิจฉัย ครั�งนั �น  ขยายความของคาํว่า ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื�อตรวจวนิิจฉัยครั�งนั �น
A3: หมวด 6 คุ้มครองค่าบริการทางการแพทย์เพื/อตรวจวินิจฉยัที/เกิดขึ �นภายใน 31 วนั ก่อนและหลงั นอนโรงพยาบาล  แยกออกเป็น 2 ข้อยอ่ย ดงันี �
  6.1  ค่าตรวจวินิจฉยัทางห้องปฎิบตัิการ เช่น  lab, x-ray เป็นต้น

6.2  ค่ารักษาพยาบาลที/เกิดขึ �นจากการรักษาพยาบาลต่อเนื/อง ยกเว้นค่าตรวจวินิจฉยั ซึ/งแยกจ่ายในหมวดยอ่ยที/ 6.1 เรียบร้อยแล้ว



Q4: หมวดที� 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื�นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เงื�อนไขความคุ้มครองเป็นอย่างไร
A4: องค์ประกอบความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองกรณีที/ต่อเนื/องจากเข้ารับการรักษาเป็นผู้ ป่วยในมาก่อน 
แพทย์ที/ทําการรักษามีความเห็นจําเป็นทางการรักษาด้วยเวชศาสตร์ฟื�นฟู
ไมคุ่้มครองค่าเวชภณัฑ์ 2 (ถ้ามี) เช่น ไม้คํ �ายนั รถเข็น เป็นต้น
ไมคุ่้มครองเวชภณัฑ์ ที/เช่าหรือซื �อกลบับ้าน(ถ้ามี) เช่น อปุกรณ์ออกซิเจน เครื/องวดัสญัญาณชีพ เป็นต้น
เฉพาะแพทย์แผนปัจจบุนัเท่านั �น ไมคุ่้มครองแพทย์ทางเลือก 

Q5: การรักษาโรคมะเร็งกรณีผู้ป่วยนอก คุ้มครองหรือไม่ อย่างไร 
A5: คุ้มครองใน2 หมวด ดงันี �

หมวดที/ 10

รังสีรักษา
รังสีร่วมรักษา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา
การฝังแร่รักษา
หมวดที/ 11

เคมีบําบดั
การรักษาแบบออกฤทธิNจําเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)



Q6: ค่าห้องพักในโรงพยาบาลสาํหรับบดิาหรือมารดา (เตียงเสริม) จ่ายผลประโยชน์ข้อนี �อย่างไร
A6: องค์ประกอบความคุ้มครอง
อายผุู้ เอาประกนัขณะนอนโรงพยาบาล มีอายตุํ/ากว่า 18 ปี
เป็นเตียงเสริมที/จดัอยูใ่นห้องพกัเดียวกนักบัผู้ เอาประกนัภยั
มีการคิดค่าบริการเตียงเสริม

Q7: การเบกิค่าพยาบาลเฝ้าไข้พเิศษสาํหรับการพักฟื�นที�บ้าน มีเงื�อนไขอย่างไร
A7: องค์ประกอบความคุ้มครอง
เป็นไปตามคําสั/งที/เป็นลายลกัษณ์อกัษรของแพทย์แผนปัจจบุนัที/ทําการรักษา และ
เป็นค่าบริการทางการพยาบาลเฝา้ไข้พิเศษที/เกิดขึ �นภายใน 28 วนันบัตั �งแต่วนัที/ออกจากโรงพยาบาล และ
เกี/ยวเนื/องกบัสาเหตทุี/ผู้ เอาประกนัภยัเข้าพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล

Q8: ค่าตรวจสุขภาพประจาํปี ค่าฉีดวัคซีน เงื�อนไขความคุ้มครองเป็นอย่างไร
A8: องค์ประกอบความคุ้มครอง
ต้องพ้นระยะเวลาไมคุ่้มครอง 300 วนั นบัจากวนัที/เริ/มสญัญาหรือต่อสญัญาครั �งลา่สดุ
จํากดั 1 ครั �งต่อปีกรมธรรม์
วคัซีนที/ได้รับความคุ้มครอง มีดงันี � วคัซีนบาดทะยกั, โรคคอตีบ, ไอกรน (TDAP),ไข้หวดัใหญ่,โรคปอดบวม,ไข้กาฬนกนางแอ่น,สําหรับการเดินทาง,ไวรัสตบัอกัเสบเอ,ไทฟอยด์
,ไข้สมองอกัเสบญี/ปุ่ น,ปอ้งกนัโรคพิษสนุขับ้า,ไข้เหลือง,ไวรัสตบัอกัเสบบี,วณัโรค



Q9: สัญญาเพิ�มเตมินี �ให้บริการแบบใช้เครดติผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญา (IPD Fax Claim / OPD Cashless) ได้หรือไม่
A9: ผู้ เอาประกนัภยัสามารถใช้บริการได้  โดยแยกเป็น 2  กรณี
กรณีผู้ ป่วยใน รวมถงึการผ่าตดัที/ไมต่้องพกัรักษาตวัเป็นผู้ ป่วยใน (Day surgery) ใช้ Fax Claims ได้ตามปกติ 
กรณีผู้ ป่วยนอก ใช้ได้เฉพาะ อบุตัิเหตฉุกุเฉิน ภายใน 24 ชั/วโมง (หมวด 7)

หมายเหต ุ:  ผู้ ป่วยนอกในความคุ้มครองหมวดอื/นๆ สํารองจ่ายและสง่เคลมปกติ

Q10: ลูกค้าสามารถเพิ�ม หรือลดแผนค่าห้อง / ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ / ในปีต่ออายุได้หรือไม่
A10: ได้ ตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกนั  

Q11: ข้อยกเว้นทั�วไปที�ไม่คุ้มครอง มีอะไรบ้าง
A11: ข้อยกเว้นบางสว่นที/พบบอ่ยมีดงัต่อไปนี � 
ภาวะที/เป็นผลจากความผิดปกติที/เกิดขึ �นแต่กําเนิด หรือระบบการสร้างอวยัวะของร่างกายไมส่มบรูณ์แต่กําเนิด หรือโรคทางพนัธกุรรม หรือความผิดปกติในการพฒันาการของ
ร่างกาย เว้นแต่ สญัญาเพิ/มเติมนี �มีผลคุ้มครองมาไมน่้อยกว่าหนึ/งปี (1 ปี) และปรากฏอาการหลงัผู้ เอาประกนัภยัมีอายคุรบ 16 ปีบริบรูณ์
(รายละเอียดเพิ/มเติมดใูนเลม่กรมธรรม์)
การตรวจรักษาหรือการผ่าตดัเพื/อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝา้ กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคมุนํ �าหนกัตวั การผ่าตดัที/สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทาง
อื/น เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอนัเนื/องมาจากอบุตัิเหตทุี/ได้รับความคุ้มครอง
การตั �งครรภ์ แท้งบตุร ทําแท้ง การคลอดบตุร โรคแทรกซ้อนจากการตั �งครรภ์  การแก้ไขปัญหาการมีบตุรยาก (รวมถงึการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทําหมนัหรือการคมุกําเนิด 
ยกเว้น มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอกุ(Choriocarcinoma) 



Q12: สัญญาเพิ�มเตมินี �ให้ความคุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศอย่างไร
A12: องค์ประกอบความคุ้มครอง
เป็นการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บซึ/งมีภาวะคกุคามต่อชีวิต  ซึ/งหากไมไ่ด้รับการรักษาทางการแพทย์ทนัทีเพื/อแก้ไข  ระบบการหายใจ  ระบบไหลเวียนเลือด  หรือระบบประสาท แล้ว
ผู้ ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สงู 
ต้องเป็นการรักษาภายใน 30 วนั นบัตั �งแต่วนัที/เดินทางออกนอกประเทศไทยในแต่ละครั �ง
วตัถปุระสงค์ของการเดินทางต้องไมใ่ช่เพื/อการรักษาพยาบาล

Q13: กรณีลูกค้าที�ซื �อโตเกียว เฮลธ์ แคร์ แพค็เกจไว้ สามารถอัพเกรดมาเป็นโตเกียว กู๊ด เฮลธ์ 
A13: โตเกียว เฮลธ์ แคร์ แพ็คเกจ ไมส่ามารถยกเลิกหรือเปลี/ยนแปลงสญัญาเพิ/มเติมได้ ตามประกาศการขายของฝ่ายคณิตศาสตร์


