
หมดกังัวล
กับับลิค่า่รักััษาโรัค่ร้ัาย
เบี้้�ยไม่แ่พง…. 
เม่่�อเท้ียบี้กับัี้ความ่ค้�ม่ครองที้�ได้�รับี้

ประกันัโรคร�าย 48 บี้ย้อนด์้

ลำำาด้บัี้กัารรับี้ผลำประโยชนเ์ม่่�อเป็นโรคร�ายแรง

1.  โรครา้ยแรงกลุ่่�ม 1** หรือ กลุ่่�ม 2** หรอื ทุพ่พลุ่ภาพถาวรสิ้้�นเชิง้ รบั 100%

2.  โรครา้ยแรงกลุ่่�ม 3** หรือ กลุ่่�ม 4 หรอื กลุ่่�ม 5 รบัผลุ่ประโยชินต์ามเงื�อนไข ดังัน้�
     - กรณีเ้ป็นโรครา้ยแรงกลุ่่�ม 3**  รับ 50%
     - กรณีเ้ป็นโรครา้ยแรงกลุ่่�ม 4 รับ 10%
     - กรณีเ้ป็นโรครา้ยแรงกลุ่่�ม 5 รับ 10%

หม่ายเหตุ:้ 
• % หมายถงึ %  ของจำำานวนเงน้เอาประกนัภยั •*บรษ้ัทัุจำะจำ�ายผลุ่ประโยชิน์สิ้ำาหรบัการเจำบ็ป� วยทุ้�เกด้ัขึ�นหลัุ่ง 60 วนั นับตั�งแต�วนัทุ้�สิ้ญัญาเพ้�มเตม้เร้�มมผ้ลุ่ค่ม้ครอง
โรครา้ยแรงบางโรคทุ้�ระบไ่วใ้นกรมธรรม ์• ** หากผ้้เอาประกนัภยัเจำบ็ป� วยดัว้ยโรครา้ยแรงมากกว�า 1 โรค บรษ้ัทัุจำะจำ�ายผลุ่ประโยชินเ์พย้งโรคใดัโรคหนึ�งเทุ�านั�น • บรษ้ัทัุ
จำะจำ�ายผลุ่ประโยชินต์ามข้อ 2 ข้างตน้เพย้ง 1 ครั�งตลุ่อดัอาย่กรมธรรมท์ุ้�สิ้ญัญาเพ้�มเตม้น้�แนบอย้� แม้ว�าจำะมก้ารต�ออาย่สัิ้ญญา • หากผ้้เอาประกนัภยัมส้ิ้ทุ้ธไ้ด้ัรบัเงน้
ผลุ่ประโยชินต์ามกลุ่่�ม 1 แลุ่ะ/หรือ กลุ่่�ม 2 แลุ่ะ/หรือ กลุ่่�ม 3 แลุ่ะ/หรือ กลุ่่�ม 5 สิ้ำาหรบัอวยัวะเดัย้วกัน หรอือวยัวะข้างเดัย้วกนั ซึ่ึ�งไดัร้บัการวน้จ้ำฉัยัในครั�งเดัย้วกนั หรอื 
ได้ัรับการผ�าตัดัในครั�งเด้ัยวกัน หรือเก้ดัจำากอ่บัต้เหต่ในครั�งเด้ัยวกัน บร้ษััทุจำะจำ�ายตามผลุ่ประโยชิน์ข้อทุ้�ส้ิ้งส่ิ้ดัเพ้ยงรายการเดั้ยว • บร้ษััทุจำะจำ�ายเง้นผลุ่ประโยชิน์ 
ให้แก�ผ้้รับประโยชิน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณี้ผ้้เอาประกันภัยม้สิ้้ทุธ้ไดั้รับเง้นผลุ่ประโยชิน์ตามสิ้ัญญาเพ้�มเต้มฉับับน้� แลุ่ะเสิ้้ยชิ้ว้ตก�อนการจำ�ายเง้นผลุ่ประโยชิน์ 
ดังักลุ่�าว

สิ้ญัญาสิ้้�นผลุ่บงัคบั

สิ้ญัญามผ้ลุ่บงัคบัต�อ

 เม่่�อจ่า่ยผลำประโยชน์แลำ�วตุรวจ่พบี้เป็นโรคร�ายแรงครั�งแรกั

ค่้ม้ค่รัอง
โรัค่รัา้ยแรังมากัขึ้้�น 

ครอบคลุ่ม่ 75 โรค/อาการ 
รวมถึงโรคร้ายแรงในเด็ัก

มเีงนิกัอ้น
รักััษาทัันทั ี

เมื�อตรวจำพบโรครา้ยแรง*

เค่ลมไดห้ลายค่รัั�ง 
ขึ�นอย้�กบักลุ่่�มโรค/

อาการของโรค
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พิเิศษสำำ�หรับั (ชื่่�อ/สำกุลุ - ผู้้�ขอเอ�ปรัะกัุนภัยั):

เสำนอโดย (ชื่่�อ/สำกุลุ - ตัวัแทน/น�ยหน��):

เบอรัโ์ทรัศพัิท:์ 

เสำนอจำำ�นวนเงินิเอ�ปรัะกุนัภัยั (บ�ท):                               วัน/เวล�ท่�เสำนอข�ยปรัะกัุนภััย:

Version Aug 2021
บี้ม่จ่. อลิำอนัซ์ ์อยธ้ยา ประกันัชวิ้ตุ
ชั�น 1 อาคารเพลำนิจ่ติุทีาวเวอร์ 898 ถนนเพลำนิจ่ติุ เขตุปทีม้่วัน กัร้งเทีพฯ 10330

azay.co.th allianz ayudhya @AZAYfan

ศูนูยด์้แูลำลำกูัค�าอลิำอนัซ์ ์อยธ้ยา

1373 ตลอด 24 ชั่ั�วโมง
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กัารัพิิจารัณาและรับัปรัะกันัภัยั:
 •  อายผู้�ขอเอาประกันัภัยั 1 เด้อ่น 1 วัน – 70 ป้ (ตุอ่อายส้ัญัญาได้�ถึงอาย ้84 ป้ ค้�ม่ครองถึงอาย ้85 ป้)
 •  จ่ำานวนเงินเอาประกันัภัยัขั�นตุำ�าตุ่อกัรม่ธรรม์่ 100,000 บี้าที
 •  สัาม่ารถแนบี้ได้�กับัี้สัญัญาหลำกััตุาม่ที้�บี้ริษัทัีกัำาหนด้
 •  กัารตุรวจ่สัข้ภัาพเป็นไปตุาม่เง่�อนไขที้�บี้ริษัทัีกัำาหนด้
 •  กัารรับี้ประกันัภัยัเป็นไปตุาม่เง่�อนไขกัารพิจ่ารณารับี้ประกันัภััยของบี้ริษัทัี 

ตวัอย่างขึ้อ้ยกัเวน้ค่วามค้้่มค่รัอง:
กัรัณเีจบ็ป่วยดว้ยโรัค่รัา้ยแรัง อันเน่�องมาจากัสาเหตด้งัตอ่ไปนี�
 •  สัดู้ด้ม่ กันิ ด่้�ม่ ฉ้ีด้ หร่อนำาสัารม่พิ้ษัเข�าร่างกัายไม่ว่่าด้�วยวธิใ้ด้ ในขณะที้�รู�สักึัผดิ้ชอบี้ หร่อวกิัลำจ่ริตุหร่อไม่ก็่ัตุาม่
 •  ผู�เอาประกันัภัยัปฏิิเสัธไม่ย่อม่รับี้กัารรักัษัา แนะนำา หร่อ ปฎิิบี้ตัุติุาม่คำาแนะนำาของแพทีย ์

กัรัณทีัพ้ิพิลภัาพิถาวรัสิ�นเชั่งิ อนัเน่�องมาจากัสาเหตด้งัตอ่ไปนี�
 •  กัารบี้าด้เจ็่บี้ขณะที้�ผู�เอาประกันัภััยก่ัออาชญากัรรม่ที้�ม่ค้วาม่ผิด้สัถานหนกัั หร่อขณะถูกัจ่บัี้กัม้่ หร่อหลำบี้หนก้ัารจ่บัี้กัม้่
 •  ขณะอยู่ภัายใตุ�ฤทีธิ�สัารเสัพตุดิ้ หร่อยาเสัพตุดิ้ให�โทีษัจ่นไม่ส่ัาม่ารถครองสัติุได้�

หมายเหต:้
 • เบี้้�ยประกันัภัยัสัำาหรับี้ป้ตุอ่อาย ้จ่ะเปลำ้�ยนแปลำง ตุาม่อายข้องผู�เอาประกันัภัยั นอกัจ่ากัน้� อาจ่เปลำ้�ยนแปลำงได้�ตุาม่กัฎิเกัณฑ์ข์องบี้ริษัทัี
 • กัารชำาระเบี้้�ยประกันัภัยัเป็นหน�าที้�ของผู�เอาประกันัภััย กัารที้�ตุวัแทีนประกันัชว้ติุหร่อนายหน�าประกันัชว้ติุเร้ยกัเก็ับี้คา่เบี้้�ยประกันัภัยัเป็นกัารให�บี้ริกัารเท่ีานั�น
 • ข�อมู่ลำในเอกัสัารน้�เป็นเพย้งข�อมู่ลำเบี้่�องตุ�นเพ่�อประกัอบี้กัารขายเท่ีานั�น ลำกูัค�าควรศึูกัษัาข�อมู่ลำเพิ�ม่เตุมิ่เร่�องความ่ค้�ม่ครอง ข�อกัำาหนด้ เง่�อนไข ข�อยกัเว�น แลำะ 
  ผลำประโยชนจ์่ากักัรม่ธรรม่ป์ระกันัภััย
 • ลำกูัค�าควรทีำาความ่เข�าใจ่ในรายลำะเอย้ด้ ความ่ค้�ม่ครองแลำะเง่�อนไข ก่ัอนตุดั้สันิใจ่สัม่คัรทีำาประกันัภัยั 

สิทัธิพิิเิศษเพ่ิ�อค่ณ้ลกูัค่า้ค่นสำาค่ญั
• บี้ริกัารที้�เป็นเลำศิู สัทิีธปิระโยชนม์่ากัม่าย แลำะกิัจ่กัรรม่หลำากัหลำายเพ่�อม่อบี้ความ่ส้ัข ให�กัับี้ลำกูัค�าทีก้ัทีา่น
• บี้ริกัารที้�เป็นเลำศิู ตุลำอด้ 24 ชั�วโม่ง ด้�วยบี้ริกัารศูนูยด์้แูลำลำกูัค�าอลิำอนัซ์ ์อยธ้ยา ประกัันที้�กัลำ�าบี้อกัเง่�อนไข
• บี้ริกัารแลำะสัทิีธปิระโยชนเ์หนอ่ระด้บัี้กับัี้กัารเป็นสัม่าชิกั อลำอินัซ์ ์อยธ้ยา เพรสัทีจ้่

ดาวนโ์หลด 2 แอปพิลเิค่ชั่นัสำาค่ญั ตวัชั่ว่ยดีๆ ทัี�ทัำาใหช้ั่วีติค่ณ้สบายมากัขึ้้�นไปอกีั

แอปฯ เด้้ยวครบี้ที้กัเร่�องกัรม่ธรรม่์ ไม่่ว่าจ่ะอยู่ที้�ไหน ไม่่ว่า 
เม่่�อไหร่  กั็เข�าถึงกัรม่ธรรม่์ได้� อาทีิเช่น บี้ริกัารตุรวจ่สัอบี้
ข�อม่ลูำ ผลำประโยชน์ตุาม่กัรม่ธรรม์่, บี้ริกัารชำาระเบี้้�ยออนไลำน์, 
บี้ริกัารเคลำม่ออนไลำน ์แลำะ บี้ริกัารเงนิกัู�กัรม่ธรรม่ ์เป็นตุ�น

แอปฯ รวม่เร่�องสัข้ภัาพ แลำะ ไลำฟ์์สัไตุลำ์
เพ่�อกัารกันิด้ ้อยูด่้ ้สัข้ภัาพด้ ้ม่ใ้ช�



ตุวัอยา่ง นาย A อาย ้30 ป้ ซ์่�อประกันัโรคร�าย 48 บี้ย้อนด้ ์จ่ำานวนเงนิเอาประกันัภััย 1 ลำ�านบี้าที

กัรัณ ี1 รับี้ผลำประโยชน์สังูสัด้้ 170% ของจ่ำานวนเงินเอาประกันัภัยั

กัรัณ ี2 รับี้ผลำประโยชน์สังูสัด้้ 100% ของจ่ำานวนเงินเอาประกันัภัยั

กัรัณ ี3 รับี้ผลำประโยชน์สังูสัด้้ 100% ของจ่ำานวนเงินเอาประกันัภัยั

โรคหลำอด้เลำอ่ด้หวัใจ่ตุบ้ี้
ที้�รักัษัาด้�วยกัาร

สัวนหลำอด้เลำอ่ด้หวัใจ่ 
รับี้ 10% = 100,000 บี้.

ภัาวะเบี้าหวานขึ�นจ่อประสัาทีตุา
เป็นโรคแทีรกัซ์�อนที้�เกัดิ้จ่ากั

เบี้าหวาน 
รับี้ 10% = 100,000 บี้.

โรคม่ะเร็ง
ระยะไม่ล่ำก้ัลำาม่

รับี้ 50% = 500,000 บี้.

หมอวน้จ้ำฉัยัว�าเจำบ็ป� วยระยะสิ้ด่ัทุ้าย 
(เนื�องจำากสิ้ญัญาสิ้้�นผลุ่บังคบัแลุ่ว้ จึำงไม�ไดัร้บัความค่ม้ครอง)

โรคม่ะเร็ง
ระยะลำก้ัลำาม่ 

รับี้ 100% = 1,000,000 บี้.
(สิ้ญัญาสิ้้�นผลุ่บงัคบั)

โรคหลำอด้เลำอ่ด้สัม่องแตุกัหร่ออด้้ตุนั 
รับี้ 100% = 1,000,000 บี้.

(สิ้ญัญาสิ้้�นผลุ่บังคบั)

อาย ้37 ป้
#โรคร�ายแรงกัลำ้ม่่ 4

อาย ้45 ป้
#โรคร�ายแรงกัลำ้ม่่ 5

อาย ้45 ป้

อาย ้55 ป้
#โรคร�ายแรงกัลำ้ม่่ 1

อาย ้47 ป้
#โรคร�ายแรงกัลำ้ม่่ 3

อาย ้46 ป้

อาย ้50 ป้
#โรคร�ายแรงกัลำ้ม่่ 1

รวม่ชำาระเบี้้�ยประกันัภัยัรายป้ตุั�งแตุอ่าย ้30 – 50 ป้  = 153,840 บี้าที
รับี้เงนิผลำประโยชนร์วม่ = 1,700,000 บี้าที  

 

รวม่ชำาระเบี้้�ยประกันัภัยัรายป้ตุั�งแตุอ่าย ้30 – 45 ป้ = 80,040 บี้าที
รับี้เงนิผลำประโยชนร์วม่ = 1,000,000 บี้าที    

รวม่ชำาระเบี้้�ยประกันัภัยัรายป้ตุั�งแตุอ่าย ้30 – 55 ป้ = 271,680 บี้าที
รับี้เงนิผลำประโยชนร์วม่ = 1,000,000 บี้าที  

• ตุรวจ่พบี้โรคม่ะเร็งระยะไม่ล่ำก้ัลำาม่ (#โรคร�ายแรงกัลำ้ม่่ 3) รับี้ 50% = 500,000 บี้.
• ตุรวจ่พบี้โรคม่ะเร็งระยะลำก้ัลำาม่ (#โรคร�ายแรงกัลำ้ม่่ 1) รับี้ 100%   = 1,000,000 บี้.

เป็นโรครา้ยทุ้�เกด้ัในอวยัวะเดัย้วกนั แลุ่ะได้ัรบัการรกัษัา
ในครั�งเดัย้วกนั ดังันั�นจำะได้ัรบัผลุ่ประโยชินส์ิ้ง้สิ้ด่ัเพย้งจำำานวนเดัย้ว 

คอื 100% = 1,000,000 บ. (สิ้ญัญาสิ้้�นผลุ่บงัคบั)

           โรคม่ะเร็ง

โรคหวัใจ่ ปอด้ 
แลำะหลำอด้เลำอ่ด้

โรคสัม่องแลำะระบี้บี้ประสัาที 

                               โรคไตุ

โรคเลำอ่ด้แลำะไขกัระดู้กั

โรคทีางเด้นิอาหาร 
ตุบัี้ แลำะตุอ่ม่ไร�ท่ีอ

โรคกัระด้กูัแลำะกัลำ�าม่เน่�อ

                                โรคอ่�นๆ

โรัค่ร้ัายแรังกัล้ม่ 1 และ 
โรัค่รัา้ยแรังกัล้ม่ 2 (สัำาหรับี้โรคที้�เกัดิ้ขึ�นเป็นครั�งแรกั

กัอ่นที้�ผู�เอาประกันัภััยม้่อายค้รบี้ 17 ป้บี้ริบี้รูณ์)

จ่า่ย 100% 

1) โรคม่ะเร็งระยะลำก้ัลำาม่

2) กัลำ�าม่เน่�อหวัใจ่ตุายเฉีย้บี้พลำนัจ่ากักัารขาด้เลำอ่ด้
3) กัารผ่าตุดั้เสั�นเลำอ่ด้เลำ้�ยงกัลำ�าม่เน่�อหวัใจ่
4) กัารผ่าตุดั้ลำิ�นหวัใจ่โด้ยวธิก้ัารเปิด้หวัใจ่
5) โรคหลำอด้ลำม่ปอด้อ้ด้กัั�นเร่�อรังขั�นร้นแรง
6) โรคผนงัหลำอด้เลำอ่ด้แด้งใหญ ่ 
7) กัารผ่าตุดั้เสั�นเลำอ่ด้แด้งใหญ ่เอออร์ตุ�า  
8) โรคปอด้ระยะส้ัด้ที�าย 
9) โรคกัลำ�าม่เน่�อหวัใจ่ 
10) โรคแรงดั้นในหลำอด้เลำอ่ด้แด้งปอด้สังูแบี้บี้ปฐม่ภูัม่ิ
11) โรคไข�รูม่าตุกิัที้�ม่ภ้ัาวะของความ่ผดิ้ปกัตุขิองหวัใจ่ 
  ร่วม่ด้�วย (สัำาหรับี้โรคที้�เกัดิ้ขึ�นเป็นครั�งแรกักัอ่นท้ี� 
  ผู�เอาประกันัภัยัม่อ้ายค้รบี้ 17 ป้บี้ริบี้รูณ์)

12)  โรคหลำอด้เลำอ่ด้สัม่องแตุกัหร่ออด้้ตุนั 
13)  เน่�องอกัในสัม่องชนดิ้ที้�ไม่ใ่ชม่่ะเร็ง 
14)  โรคหลำอด้เลำอ่ด้สัม่องที้�ตุ�องได้�รับี้กัารผา่ตุดั้ 
  ลำอกัหลำอด้เลำอ่ด้แด้งคาโรตุดิ้ 
15)  กัารฉ้ีกัขาด้ของรากัประสัาทีตุ�นแขน  
16)  โรคของเซ์ลำลำป์ระสัาทีควบี้คม้่กัารเคลำ่�อนไหว  
17)  โรคหลำอด้เลำอ่ด้สัม่องโป่งพองที้�ตุ�องรักัษัาโด้ยกัารผา่ตุดั้
18)  โรคเย่�อห้�ม่สัม่องแลำะไขสันัหลำงัอกััเสับี้จ่ากัเช่�อแบี้คท้ีเร้ย
19)  โรคพาร์กันิสันั 
20)  สัม่องอกััเสับี้จ่ากัเช่�อไวรัสั  
21)  โรคสัม่องเสั่�อม่ชนดิ้อลัำไซ์เม่อร์ 
22)  กัารบี้าด้เจ็่บี้ที้�ศูร้ษัะอยา่งร้นแรง 
23)  โรคระบี้บี้ประสัาทีมั่ลำตุเิพลิำ สัะเคลำอโรสิัสั
24)  โรคนำ�าไขสันัหลำงัคั�งในโพรงสัม่องซ์ึ�งเกัดิ้ภัายหลำงั 
  แลำะตุ�องใส่ัทีอ่ระบี้าย (สัำาหรับี้โรคที้�เกัดิ้ขึ�นเป็นครั�งแรกั 
  ก่ัอนที้�ผู�เอาประกันัภัยัม่อ้ายค้รบี้ 17 ป้บี้ริบี้รูณ์)

25)  ไตุวายเร่�อรัง 
26)  ไตุอกััเสับี้ลำปูสูั จ่ากัโรคซิ์สัเตุม็่ม่คิ ลำปูสูั อริิเธม่าโตุซ์สูั 
27)  โรคถ้งนำ�าในไตุ 

28)  กัารผ่าตุดั้เปลำ้�ยนอวยัวะ หร่อปลำกูัถ่ายไขกัระด้กูั  
29)  โรคโลำหิตุจ่างจ่ากัไขกัระดู้กัไม่ส่ัร�างเม่ด็้โลำหติุ 

30)  ตุบัี้วาย  
31)  โรคไวรัสัตุบัี้อกััเสับี้ขั�นร้นแรง 
32)  ภัาวะตุบัี้ออ่นอกััเสับี้ที้�กัลำบัี้เป็นซ์ำ�าแลำะเร่�อรัง  
33)  โรคลำำาไสั�อักัเสับี้เป็นแผลำร้นแรง 
34)  โรคเบี้าหวานชนดิ้ตุ�องใช�อนิซ์ลูำนิ (สัำาหรับี้โรคท้ี�เกิัด้ขึ�น 
    เป็นครั�งแรกัก่ัอนท้ี�ผู�เอาประกันัภััยม่อ้ายค้รบี้ 17 ป้บี้ริบี้รูณ์)           

35)  โรคกัลำ�าม่เน่�อเสั่�อม่ 
36)  โรคโปลำโิอ 
37)  อมั่พาตุของกัลำ�าม่เน่�อแขนหร่อขา
38)  กัารผ่าตุดั้กัระด้กูัสันัหลำงัคด้ที้�ไม่ท่ีราบี้สัาเหตุ ้

39)  แผลำไหม่�ฉีกัรรจ่ ์
40)  ภัาวะอะแพลำลิำกั   
41)  กัารสูัญเสัย้กัารได้�ยนิ  
42)  กัารสูัญเสัย้ความ่สัาม่ารถในกัารพดู้  
43)  กัารเจ็่บี้ป่วยระยะสัด้้ที�าย  
44)  ภัาวะโคม่า่
45)  โรคเที�าช�าง 
46)  กัารสูัญเสัย้กัารด้ำารงชพ้อยา่งอสิัระ 
47)  โรคเน่�อเย่�อพงัผด่้อกััเสับี้ตุดิ้เช่�อแลำะเป็นเน่�อตุาย 
48)  โรคหนงัแขง็ชนดิ้ลำก้ัลำาม่ 
49)  ภัาวะข�ออักัเสับี้รูม่าตุอยด้ช์นดิ้ร้นแรง 
50)  ตุาบี้อด้ 
51)  โรคคาวาซ์ากัแิลำะม่ภ้ัาวะแทีรกัซ์�อนของหัวใจ่  (สัำาหรับี้โรค 
  ท้ี�เกัดิ้ขึ�นเป็นครั�งแรกักัอ่นที้�ผู�เอาประกันัภััยม่อ้ายค้รบี้  
  17 ป้บี้ริบี้รูณ์)        

โรัค่รัา้ยแรังกัล้ม่ 3

จ่่าย 50%

1) โรคม่ะเร็งระยะไม่่ลำก้ัลำาม่ 

2) โรคหลำอด้เลำอ่ด้สัม่องท้ี�ได้�รับี้กัารรักัษัา 
 โด้ยวธิใ้สัส่ัายสัวนเสั�นเลำอ่ด้แด้งบี้ริเวณคอ  
3) กัารผ่าตุดั้เย่�อห้�ม่หวัใจ่ออกั 
4) กัารผ่าตุดั้โรคลำิ�นหัวใจ่ 
5) กัารรักัษัาภัาวะกัารโป่งพองของ 
 หลำอด้เลำอ่ด้แด้งใหญเ่อออร์ตุ�าท้ี�ระดั้บี้อกั หร่อ 
 ระดั้บี้ที�อง 
6) กัารใสัอ่ป้กัรณก์ัรองลำิ�ม่เลำอ่ด้ในหลำอด้เลำอ่ด้ด้ำาใหญ ่
7) กัารผ่าตุดั้ปอด้ออกัหนึ�งข�าง 
8) กัารฝัังเคร่�องให�จั่งหวะหัวใจ่ 
9) กัารฝัังเคร่�องกัระตุ้�นหัวใจ่ 
10) โรคหอบี้หด่้ร้นแรง 
11) กัารผา่ตุดั้ขนาด้เลำก็ัที้�เสั�นเลำอ่ด้แด้งใหญเ่อออรต์ุ�า 

12) กัารผ่าตุดั้เน่�องอกัตุอ่ม่ใตุ�สัม่องออกั 
13) กัารผ่าตุดั้ฝัังทีอ่ระบี้ายในโพรงสัม่อง 
14) กัารผ่าตุดั้เลำอ่ด้คั�งใตุ�เย่�อห้�ม่สัม่องชั�นนอกั 
  อนัเน่�องม่าจ่ากัอ้บี้ติัุเหตุ้ 
15) โรคหลำอด้เลำอ่ด้สัม่องโป่งพองท้ี�รักัษัา 
  โด้ยใช�ขด้ลำวด้ผา่นสัายสัวนทีางหลำอด้เลำอ่ด้
16) โรคระบี้บี้ประสัาทีมั่ลำติุเพิลำ สัะเคลำอโรสิัสั  
  ระยะเริ�ม่แรกั 
17) โรคลำม่ชักัร้นแรง 

18) กัารผ่าตุดั้ไตุออกัหนึ�งข�าง 

19) กัารผ่าตุดั้ตุบัี้ออกัหนึ�งกัลำบ้ี้ 
20) กัารผ่าตุดั้ซ์อ่ม่สัร�างทีางเด้นินำ�าด้้ 

21) กัารผ่าตุดั้ฝัังประสัาทีหเูท้ียม่ 

โรัค่รัา้ยแรังกัล้ม่ 4 
และโรัค่รัา้ยแรังกัล้ม่ 5

จ่่าย 10%

1) โรคหลำอด้เลำอ่ด้หวัใจ่ตุบ้ี้ 
 ท้ี�รักัษัาด้�วยกัารสัวน 
 หลำอด้เลำอ่ด้หวัใจ่ 

2) โรคแทีรกัซ์�อนที้�เกัดิ้จ่ากั 
 เบี้าหวาน

จดัหมวดหมู่
ตามโรัค่หรัอ่อากัารั
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