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แ น 
20 านบาท

แ น 
75 านบาท

แ น 
40 านบาท

แ น 
100 านบาท

 

  

10,000
บาท อวัน

จา ามจริง

100,000 บาท

จา ามจริง

จา ามจริง

15,000
บาท อวัน

12,000
บาท อวัน

25,000
บาท อวัน

ตารางความคุมครองสุขภาพอีลิท เฮลท พลัส
บริษัทฯ จะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทย
และมาตรฐานทางการแพทยใหตามจำนวนที่จายจริง แตไมเกินผลประโยชนตามที่ระบุไวในหนาตารางความคุมครอง

ผลประโยชนสวนความคุมครองหลัก

1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน

ผลประโยชนโดยยอ

หมวดที่ 1 คาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาตัว
เปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ผลประโยชนหมวดยอยที่ 1.1 และ 1.2 รวมสูงสุดไมเกิน 365 วัน

หมวดยอยที่ 1.1 คาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาตัว
เปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ : คาหองพักเดี่ยวราคาเริ่มตนของโรงพยาบาล ใชสำหรับการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
ของโรงพยาบาลในประเทศไทยเทานั้น

หมวดยอยที่ 1.2 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดรับการรักษาในหองผูปวยวิกฤติ (Intensive Care
Inpatient Room) จะจายคาหอง และคาอาหาร รวมถึงคาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) 
ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดที่ 2 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและ
สวนประกอบของโลหิต คาบริการทางการพยาบาล คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และ
คาเวชภัณฑ ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 

หมวดยอยที่ 2.1 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัย

หมวดยอยที่ 2.2 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบ
ของโลหิตและคาบริการทางการพยาบาล

หมวดยอยที่ 2.3 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ 

หมวดยอยท่ี 2.4  คายา และคาเวชภัณฑส้ินเปลือง (เวชภัณฑ 1) สำหรับกลับบาน สูงสุดไมเกิน 30 วัน

หมวดที่ 3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษา ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
ครั้งใดครั้งหนึ่งสูงสุดไมเกิน 365 วัน

หมวดที่ 4 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ตอการเขาพักรักษาตัว
เปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดยอยที่ 4.1 คาหองผาตัด และคาหองทำหัตถการ
หมวดยอยท่ี 4.2 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด คาเวชภัณฑ และคาอุปกรณการผาตัดและหัตถการ

หมวดยอยท่ี 4.3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทยทำศัลยกรรม
และหัตถการ (รวมแพทยผูชวยผาตัด) (Doctor fee) 

หมวดยอยที่ 4.4 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย (Doctor fee) 

หมวดยอยที่ 4.5 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ (1 ครั้งตลอดชีวิต)

หมวดที่ 5 การผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery)

2. ผลประโยชนกรณีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
หมวดที่ 6 คาบริการทางการแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงกอนและหลังการ
เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือคารักษาพยาบาลผูปวยนอกตอเนื่องที่เกี่ยวของโดยตรง
หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 
หมวดยอยที่ 6.1 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงและเกิดขึ้น
ภายใน 30 วันกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
หมวดยอยที่ 6.2 คารักษาพยาบาลผูปวยนอกหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในตอครั้ง สำหรับ
การรักษาพยาบาลตอเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งนั้น 
(ไมรวมคาบริการทางการแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัย)

หมวดท่ี 7 คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูปวยนอก ภายใน 24 ช่ัวโมง ของการเกิดอุบัติเหตุตอคร้ัง

หมวดที่ 8 คาเวชศาสตรฟนฟู หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในแตละครั้ง ตอการเขาพักรักษาตัว
เปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดท่ี 9 คาบริการทางการแพทยเพ่ือการบำบัดรักษาโรคไตวายเร้ือรัง โดยการลางไตผานทางเสนเลือด
ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 11 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด
ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 12 คาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 

หมวดที่ 13 คารักษาพยาบาล โดยการผาตัดเล็ก

หมวดที่ 10 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสี
รวมรักษาเวชศาสตรนิวเคลียรรักษา ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย 

หรือไมเกินคาหองพักเดี่ยวมาตรฐาน (แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา)
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แ น 
20 านบาท

แ น 
75 านบาท

แ น 
40 านบาท

แ น 
100 านบาท

จา ามจริง

จา ามจริง

จา ามจริง

5,000 บาท อวัน

3,000
บาท อวัน

4,000
บาท อวัน

5,000
บาท อวัน

จา ามจริง

จา ามจริง
 150,000 บาท

อ ีวิ

75,000 บาท
 300,000 บาท

อ ีวิ

100,000 บาท
 400,000 บาท

อ ีวิ

จา ามจริง
 200,000 บาท

อ ีวิ

จา ามจริง
 100,000 บาท

อ ีวิ

40,000,000
บาท

75,000,000
บาท

100,000,000
บาท

20,000,000
บาท

10,000 บาท 40,000 บาท

จา ามจริง

ตารางความคุมครองสุขภาพอีลิท เฮลท พลัส (ตอ)

ผลประโยชนสวนขยายความคุมครองเพิ่มเติม

1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน

คาฟนฟูสภาพในฐานะผูปวยใน ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย สูงสุดไมเกิน 28 วัน ตอโรค

คาเครื่องมือทางการแพทย และอุปกรณเทียม

คาพยาบาลสวนตัวตามคำแนะนำแพทย หลังจากการเขารับรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุด 40 วัน 
ตอปกรมธรรม

คารักษาทางจิตเวชในฐานะผูปวยใน ตอ 1 โรค

คาปรึกษาแพทยเฉพาะทาง ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่งเมื่อรวมกับ
หมวดที่ 3 แลว สูงสุดไมเกิน 365 วัน 

คาหองพักในโรงพยาบาลสำหรับบิดาหรือมารดา (เตียงเสริม) ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

20,000 บาท
ตอปกรมธรรม

40,000 บาท
ตอปกรมธรรม

จายตามจริง
สูงสุด 360 ครั้ง
ตอปกรมธรรม

2. ผลประโยชนกรณีการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
คารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

คาบริการการชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย

3. ผลประโยชนกรณีผูปวยนอก
คาภาพวินิจฉัยขั้นสูง 

คาธรรมเนียมปรึกษาแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปและแพทยเฉพาะทาง รวมไปถึงคาวินิจฉัยและคายา
สูงสุดไมเกิน 2 ครั้งตอวัน

คากายภาพบำบัด สูงสุดไมเกิน 1 ครั้งตอวัน

การฝงเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกลามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูกตอปกรมธรรมประกันภัย

ผลประโยชนสูงสุด
ผลประโยชนสวนความคุมครองหลักรวมกับสวนขยายความคุมครองเพิ่มเติมสูงสุด
ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมายเหตุ : อาณาเขตความคุมครองสำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท พลัส

สัญญาเพิ่มเติมนี้จะใหความคุมครองการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในอาณาเขตความคุมครองที่ผูเอาประกันภัยไดเลือกไว อยางไรก็ตาม กรณีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้น
นอกอาณาเขตความคุมครองที่ผูเอาประกันภัยไดเลือกไวบริษัทจะใหความคุมครองตามที่ระบุในตารางผลประโยชนในกรณีดังตอไปนี้
1. การบาดเจ็บทางรางกายจากอุบัติเหตุ
2. การปวย เฉพาะเปนกรณีที่ตองไดรับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ทั้งสองกรณีขางตน วันที่เริ่มเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกอาณาเขตความคุมครองตองอยูภายใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอกอาณาเขต
ความคุมครองแตละครั้ง โดยบริษัทจะคุมครองสำหรับคาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทยในประเทศนั้นๆ

ผลประโยชนโดยยอ
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5,000 บาท

4,000 บาท
10,000 บาท

5,000 บาท

10,000 บาท

6,000 บาท
15,000 บาท

7,500 บาท

แผน 1 แผน 2ระโ โ อ

60,000 บาท
80,000 บาท

จา ามจริง

150,000 บาท
200,000 บาท

แ น 1 แ น 2ระโ โ อ

2,000,000 บาท 4,000,000 บาท

ตารางความคุมครองสุขภาพเสริม
ความคุมครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus)
บันทึกสลักหลังความคุมครองนี้ แนบและถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบทายอยูผลประโยชน
ตามบันทึกสลักหลังนี้จะจายใหเมื่อผูเอาประกันภัยเขาอยูในเกณฑของขอกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะจายผลประโยชนใหตามที่
ระบุไวในขอตกลงความคุมครองหรือตามความจำเปนทางการแพทยใหตองรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
โดยบริษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายซึ่งเกิดขึ้นตามที่ระบุไว หรือจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเปนทางการแพทย
และมาตรฐานทางการแพทยตามคาบริการอัตราทั่วไปแลวแตกรณี สำหรับรายการตามตารางผลประโยชนดังตอไปนี้ ตามจำนวน
ที่จายจริง แตไมเกินจำนวนผลประโยชนที่ระบุไวในหนาตารางผลประโยชนของบันทึกสลักหลัง

คาใชจายการคลอดบุตร สูงสุดตอการคลอด 1 ครั้ง

•  กรณีคลอดโดยธรรมชาติ รวมถึงการผาคลอด ซึ่งไดวางแผนไวลวงหนาโดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทย

•  กรณีผาคลอด ที่มีขอบงชี้ทางการแพทย

คาใชจายสำหรับการถางขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแทงบุตร

คาใชจายกรณีเกิดภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภและหลังคลอดบุตร

ผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรม

หมายเหตุ : • อาณาเขตความคุมครองสำหรับบันทึกสลักหลังความคุมครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) มีอาณาเขตความคุมครองเฉพาะประเทศไทย
                • บันทึกสลักหลัง ความคุมครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) ตองซ้ือแนบกับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท พลัส ที่มีผลบังคับอยูเทาน

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
บริษัทจะจายคาใชจายสำหรับการคลอดบุตร ภายหลัง 280 วัน, การถางขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแทงบุตร ภายหลัง 90 วัน และคาใชจายกรณีเกิดภาวะแทรกซอน
ขณะตั้งครรภและหลังคลอดบุตร ภายหลัง 280 วัน นับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามบันทึกสลักหลังนี้

สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus)
บันทึกสลักหลังความคุมครองนี้ แนบและถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบทายอยู ผลประโยชน
ตามบันทึกสลักหลังความคุมครองนี้จะจายใหเมื่อผูเอาประกันภัยเขาอยูในเกณฑของขอกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะจายผลประโยชน
ใหตามที่ระบุไวในขอตกลงความคุมครอง หรือตามความจำเปนทางการแพทยใหตองรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล โดยบริษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายซึ่งเกิดขึ้นตามที่ระบุไว หรือจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเปน
ทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทยตามคาบริการอัตราทั่วไป แลวแตกรณี สำหรับรายการตามตารางผลประโยชนดังตอไปนี้ 
ตามจำนวนที่จายจริง แตไมเกินจำนวนผลประโยชนที่ระบุไวในหนาตารางผลประโยชนของบันทึกสลักหลัง

ผลประโยชนคาตรวจสุขภาพประจำป ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ผลประโยชนคาฉีดวัคซีน ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ผลประโยชนคารักษาทางทันตกรรม ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ผลประโยชนคารักษาทางสายตา ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมายเหตุ : • อาณาเขตความคุมครองสำหรับบันทึกสลักหลัง สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) มีอาณาเขตความคุมครองเฉพาะประเทศไทย
                • บันทึกสลักหลัง สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) ตองซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท พลัส ที่มีผลบังคับอยูเทานั้น

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
บริษัทจะจายคาตรวจสุขภาพประจำป ใหแกผูเอาประกันภัยปละ 1 ครั้ง ภายหลังระยะเวลาหนึ่งป และ คาฉีดวัคซีน, คารักษาทางทันตกรรม, คารักษาทางสายตา ภายหลัง 30 วัน
นับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามบันทึกสลักหลังนี้


