ขข้อยกเวข้นความคคข้มครอง สสัญญาประกสันอคบสัตติเหตค
ขข้อยกเวข้นกรมธรรมม์อคบสัตติเหตคททที่ไมม่คข้มค ครอง

เหตคผลและขข้อยกเวข้น

1. ไมมคมคคุ้ ครองการบาดเจจ็บททที่เกกดจากการฆมาตตัวตาย คคมคุ้ ครองเฉพาะเหตคการณณ์ททที่เกกดขขขนอยมางฉตับพลตัน
หรรือททารคุ้ายตตัวเอง
จากปตัจจตัยภายนอกรม างกาย ททาใหคุ้เกกดความเสทยหาย
หรรือบาดเจจ็บใดๆ โดยผผคุ้เอาประกตันไมมไดคุ้เจตนา
หรรือมคมงหวตัง
2. ไมมคมคคุ้ ครองการบาดเจจ็บททที่เกกดขขขน ภายใตคุ้ฤทธกธ
สครา/สารเสพตกด

หากไดคุ้กลกที่นสครา ขอใหคุ้หลทกเลทที่ยงเรรืที่องการบตันทขก
ลงเวชระเบทยน เนรือที่ งจากจะเปจ็นประเดจ็นถกเถทยง
กตันกตับคนไขคุ้ในภายหลตัง และพกสจผ นณ์ไดคุ้ยาก หาก
ตคุ้องการระบคในเวชระเบทยนวมามทอาการเมาสครา ควร
เจาะ Blood alcohol level ไวคุ้ จะไดคุ้มทหลตักฐาน
ยรืนยตัน

3. ไมมคมคคุ้ ครองการบาดเจจ็บททที่เกกดขขขนจากการเขคุ้า
รม วมทะเละวกวาท กมออาชญากรรม ขณะหลทกหนท
การจตับกคม

คคมคุ้ ครองเฉพาะเหตคการณณ์ททที่เกกดขขขนอยมางฉตับพลตัน
จากปตัจจตัยภายนอกรม างกาย ททาใหคุ้เกกดความเสทยหาย
หรรือบาดเจจ็บใดๆ โดยผผคุ้เอาประกตันไมมไดคุ้เจตนา
หรรือมคมงหวตัง

4. ไมมคมคคุ้ ครองการบาดเจจ็บททที่เกกดขขขนจากการเขคุ้าเลมน คคมคุ้ ครองเฉพาะเหตคการณณ์ททที่เกกดขขขนอยมางฉตับพลตัน
หรรือแขมงกทฬาอตันตราย เชมน แขมงรถ แขมงเรรือ
จากปตัจจตัยภายนอกรม างกาย ททาใหคุ้เกกดความเสทยหาย
ชกมวย โดดรม ม เครรือที่ งรม อน ไตมเขา
หรรือบาดเจจ็บใดๆ โดยผผคุ้เอาประกตันไมมไดคุ้เจตนา
หรรือมคมงหวตัง
5. ไมมคมคคุ้ ครองการตตัขงครรภณ์ การแทคุ้ง

กรณทอคบตัตกเหตคททที่เกกดขขขนขณะตตัขงครรภณ์ ประกตัน
คคมคุ้ ครองการบาดเจจ็บ แตมหากการบาดเจจ็บสม งผลตมอ
การตตัขงครรภณ์ หรรือแทคุ้ง ประกตันแยกจมายเฉพาะบาด
เจจ็บเทมานตัขน

6. ไมมคมคคุ้ ครองอาการปวดหลตัง ปวดกลคุ้ามเนรืขอจาก คคมคุ้ ครองเฉพาะเหตคการณณ์ททที่เกกดขขขนอยมางฉตับพลตัน
การเลมนกทฬา หรรือเคลรืที่อนไหวผกดทมา
จากปตัจจตัยภายนอกรม างกาย ททาใหคุ้เกกดความเสทยหาย
หรรือบาดเจจ็บใดๆ โดยผผคุ้เอาประกตันไมมไดคุ้เจตนา

หรรือมคมงหวตัง
เวคุ้นแตมมทบาดแผลททที่ชตัดเจน เหจ็นจากภายนอก หรรือ
แสดงใหคุ้เหจ็นโดยฟกลณ์มเอจ็กซเรยณ์
7. ไมมคมคคุ้ ครองอาการปวดหลตัง จากโรคหมอนรอง เนรืที่องจากเกกดจากภาวะโรค ยกเวคุ้น แตมมกท าร
กระดผกทตับเสคุ้นประสาท
แตกหตัก หรรือเคลรืที่อนอตันมทสาเหตคจากอคบตัตกเหตค
8. ไมมคมคคุ้ ครองการบาดเจจ็บ อตันมทสาเหตคมาจากโรค คคมคุ้ ครองเฉพาะเหตคการณททที่เกกดขขขนอยมางฉตับพลตัน
หรรือปตัญหาสคขภาพททเที่ ปจ็นอยผกม มอนเกกดอคบตัตกเหตค
จากปตัจจตัยภายนอกรม างกาย ททาใหคุ้เกกดความเสทยหาย
หรรือบาดเจจ็บใดๆ โดยผผคุ้เอาประกตันภตัยมกไดคุ้เจตนา
หรรือมคมงหวตัง ประกตันไมมคมคคุ้ ครอง ภาวะโรค ซขที่งเปจ็น
ปตัจจตัยภายในรม างกาย ททาใหคุ้เกกดอคบตัตกเหตค เชมน มท
ความดตันโลหกตสผงมากจนผผคุ้ปมวยเปจ็นลมหนคุ้ามรืด
ศรทษะฟาดพรืขน มทแผล, โรคชตักแลคุ้วไดคุ้รตับบาดเจจ็บ
ขณะชตัก ไมมคมคคุ้ ครองโรครม วมระหวมางการรตักษา
อคบตัตกเหตค ใหคุ้แยกวงเงกน
9. ไมมคมคคุ้ ครองการบาดเจจ็บททที่เกกดจากการใชคุ้ยาหรรือ คคมคุ้ ครองเฉพาะเหตคการณณ์ททที่เกกดขขขนอยมางฉตับพลตัน
ใชคุ้ยาเกกนขนาด
จากปตัจจตัยภายนอกรม างกาย ททาใหคุ้เกกดความเสทยหาย
หรรือบาดเจจ็บใดๆ โดยผผคุ้เอาประกตันไมมไดคุ้เจตนา
หรรือมคมงหวตัง
10. ไมมคมคคุ้ ครองการบาดเจจ็บททที่ไมมปรากฏบาดแผล ดตังนตัขน ควรเขทยนประวตัตกอคบตัตกเหตคใหคุ้ชตัด มทรมองรอย
ฉทกขาด ฟกชทขา ททที่เหจ็นไดคุ้ชดตั เจนจากภายนอก
ฟกชทขาหรรือบาดแผลใหคุ้เหจ็นชตัดเจนในอวตัยวะไหน
ขคุ้างไหน ลตักษณะแผลใหคุ้ชตัดเจน จขงจะ ใชคุ้สกทธกธไดคุ้
11. ไมมคมคคุ้ ครองการเขคุ้ารตับการรตักาาตมอเนรืที่องดคุ้วย
เรรือที่ งอคบตัตกเหตค จากสถานพยาบาลแหมงอรืที่น

เนรืที่องจากประกตันอคบตัตกเหตคมวท งเงกนการรตักษาเปจ็น
กคุ้อนกลม คคมคุ้ ครองการรตักษาจนหมดวงเงกน กรณทททที่
เราเปจ็นสถานพยาบาลมราสองททาใหคุ้เราไมมทราบ
วมาผผคุ้ปมวยใชคุ้วงเงกนไปแลคุ้วเทมาไหรม เหลรือเทมาไหรม ดตัง
นตัขนลผกคคุ้าตคุ้องสทารองจมายและสม งเบกกเอง

12. ไมมคมคคุ้ ครองรตักษาเกทที่ยวกตับทตันตกรรม เชมน ขผด ยกเวคุ้น กรณทททที่เปจ็นผลตมออคบตัตกเหตค แตมทขงตั นทขไมมรวม
อคด ถอน
ทตันตกรรมประดกษฐณ์ หรรือกรณทลผกคคุ้าททที่ซขรือความ

คคมคุ้ ครองททาฟตันไวคุ้ เชมน บรกษตัท ฟอลคอน, ซกกนมา
ซขที่งมททข ตังลผกคคุ้าจะตคุ้องสทารองจมายเงกนและไปตตัขงเบกก
เองกตับทางบรกษตัท และทตัขงททที่บรกษตัทจะออกใบรตับ
รองสกทธกธมาใหคุ้โรงพยาบาลวางบกล แตมในกรณทนข ท
ลผกคคุ้าตคุ้องโทรไปนตัดกตับทางบรกษตัทกมอนททที่จะมารตับ
การรตักษาททที่สถานพยาบาล
13. ไมมคมคุ้ ครองการบาดเจจ็บททที่ตาอตันเนรืที่องจากฝคมน
ละออง

ยกเวคุ้น พบสกที่งแปลกปลอมเขคุ้าตา ใชคุ้ไดคุ้เฉพาะกรณท
ททแที่ พทยณ์ไดคุ้ททาการเขทยที่ เอาสกที่งแปลกปลอมออกจาก
ตา มทเลรือดออกจากตา มทบาดแผลถลอกฉทกขาด
ปรากฏททที่ดวงตาหรรือเยรือที่ บคตา โดยตคุ้องระบความ
1) อคบตัตกเหตคอะไร
2) ไดคุ้รตับบาดเจจ็บอยมางไร เชมน Foreign body เขคุ้าตา
แลคุ้วมทการ remove เชมน จะตคุ้องระบคไดคุ้วาม 1)
foreign body ททที่ remove ออกเปจ็นอะไร เชมน เศษ
ไมคุ้ หกน ดกน แมลง ถคุ้า remove แลคุ้วยตังเขทยนเปจ็น
foreign body จะคลคมเครรือ และประกตันอาจจะ
ปฏกเสธจมายไดคุ้

14. ใหคุ้สทารองจมายกรณท OPD ททที่รตักษาตมอเนรือที่ งจาก การรตักษาอคบตัตกเหตคตมอเนรือที่ งวงเงกนจาก IPD ททที่มท
IPD ททมที่ ทวงเงกนประกตันเหลรือ
วงเงกนเหลรือสามารถใชคุ้ตมอททที่ OPD ไดคุ้ แตมผผคุ้ปมวย
ตคุ้องสทารองจมายและไปตตัขงเบกกจนกวมาจะหมดวงเงกน
เนรืที่องจากทางโรงพยาบาลจะไมมสามาร ถทราบไดคุ้
วมาเหลรือเงกนจากวงเงกนประกตันกทที่บาท
15. ยาและเวชภตัณฑณ์ททที่บตัตรประกตันอคบตัตกเหตคไมม
คคมคุ้ ครอง

1) ไมมคคคุ้มครองวกตตามกนทคกชนกด รวมไปถขง
Centrum, Z-bec, Methylcobal, Neurobion,
Neuromet เปจ็นตคุ้น ยกเวคุ้นกรณทกระดผกแตกหตักจะ
คคมคุ้ ครอง Vitamin D ททที่ใหคุ้รมวมกตับ Calcium และ
อคบตัตกเหตคททาใหคุ้เกกด Corneal ulcer คคมคุ้ ครอง
Vitamin C
2) Calcium คคมคุ้ ครองเฉพาะกรณททมทที่ ทกระดผกแตก-

หตัก ชตัดเจนจาก Film x-ray
3) ยากลคมม Neuropathic pain เชมน Lyrica,
Neurontin, Gabapentin จะคคคุ้มครองเฉพาะกรณทททที่มท
การ Fracture, Dislocation, Subluxation ททที่ Spine
เทมานตัขน นอกเหนรือจากนทขขอสงวนการใชคุ้สกทธกธวาง
บกลผมานโรงพยาบาลทคกกรณท
4) ยากลคมม Bone metabolism
5) ยากลคมม Glucosamine sulfate
6) ยากลคมม รตักษารอยแผลเปจ็น หรรือปคุ้องกตันการเกกด
แผลเปจ็น เชมน Scar gel, Mederma cream
7) เวชภตัณฑณ์2 ททคที่ คคุ้มครองในกรณทไดคุ้รบตั บาดเจจ็บ
และมทกระดผกแตกหตักชตัดเจนจาก Film x-ray ไดคุ้แกม
Crutches, Taylor Brace, Hard collar สม วนอคปกรณณ์
ประคองอรืนที่ ๆนอกจากนทขไมมคมคคุ้ ครอง

ขข้อยกเวข้นความคคข้มครอง ประกสันสค ขภาพ
ขข้อยกเวข้นความคคข้มครอง ประกสันสค ขภาพ

เหตคและขข้อยกเวข้น

1. ไมมคมคคุ้ ครองการรตักษาอาการเรรืขอรตัง สภาวะหรรือ อยผใม นเงรืที่อนไขบรกษตัทประกตัน แตมในประกตันกลคมม ใหคุ้
การเจจ็บปมวยใด ททที่เกกดขขขนกมอนวตันททที่ททาประกตัน ทตัขงนทข ความคคมคุ้ ครองโรคกมอนประกตัน Pre-Existing
รวมถขงภาวะแทรกซคุ้อน
Condition เชมนของ บรกษตัท บผพา, LMG, General,
AIA ในรผปแบบกลคมมมตักจะยกเวคุ้นโรคกมอนประกตัน
เนรืที่องจากจะเนคุ้นจทานวนผผคุ้ททาประกตันเปจ็นหลตัก และ
วงเงกนททคที่ มคคุ้ ครองนคุ้อย
2. ไมมคมคคุ้ ครองการรตักษา หรรือแกคุ้ไขความบกพรม อง เชมน ตตัวเตทขย ไปฉทดยาฮอรณ์โมนกระตคคุ้นใหคุ้สงผ , โรค
ททที่เปจ็นมาแตมกาท เนกด ปตัญหาดคุ้านพตัฒนาการ หรรือโรค ดมางขาว เปจ็นตคุ้น
ทางพตันธคกรรม
3. ไมมคมคคุ้ ครองภาวะแทรกซคุ้อนจากการตตัขงครรภณ์
การคลอดบคตร การแทคุ้งลผก การททาหมตัน แกคุ้หมตัน
การฉทดยาคคมกทาเนกด การแกคุ้ไขปตัญหาการมทบคตร
ยาก ทคุ้องนอกมดลผก

ยกเวคุ้น ในกรณททซทที่ ข รือผลประโยชนณ์เพกมที่ เตกมสม วน
Maternity คมาเบทขยกรมธรรมณ์สผง ซขงที่ บรกษตัทประกตันททที่
มทผลประโยชนณ์สมวนนทขขาย ไดคุ้แกม LMG, General,
BUPA, และยตังพบใน AIA Lady Care plan จมาย
15% ของวงเงกนคมารตักษากรณทผผคุ้ปวม ย IPD เชมน UPT,
Ectopic Pregnancy, Malar Pregnancy, FDIU,
DIC from Pregnancy

4. ไมมคมคคุ้ ครองการรตักษาเพรืที่อความสวยความงาม
สกว ฝคุ้า กระ รตังแค ผมรม วง ควบคคมนทขาหนตัก

เชมน วกนจก ฉตัยเปคุ้นรตังแค จมายยา Selsun ไมมคมคคุ้ ครอง
แตมถคุ้าวกนจก ฉตัยเปจ็นผกวหนตังททที่ศรทษะอตักเสบ จมายยา
Anti-Histamine ประกตันคคมคุ้ ครอง

5. ไมมคมคคุ้ ครองโรคภผมคก คคุ้มกตันบกพรม อง หรรือกลคมม
โรคททที่สตัมพตันธณ์กบตั โรคภผมคก คคุ้มหกตันบกพรม อง
กามโรค โรคตกดตมอทางเพศสตัมพตันธณ์

เชมน เรกมททที่อวตัยวะเพศไมมคมคคุ้ ครองการรตักษาและยา
แตมถคุ้าเปจ็นเรกมททที่ปากคคคุ้มครองการรตักษาและยา
**กรณทผผคุ้ปมวยกลคมมอาการเอดสณ์ทมทที่ ทอายคกรมธรรมณ์
เกกน 3 ปท กจ็ใหคุ้ความคคมคุ้ ครองเพทยงแตมโรคนทขตกดเรรืที่อง
(Disability) การรตักษาตมอเนรืที่องจนหมดวงเงกน คมา

รตักษา แตมคมาหคุ้องและคมา DF ยตังสามารถใชคุ้ตมอไดคุ้
ตามททที่กาท หนดไวคุ้ของกรมธรรมณ์คอรื 30 วตัน
**กรณทผผคุ้ปมวยกลคมม อาการเอดสณ์ททที่มทอายคกรมธรรมณ์
เกกน 3 ปท ททที่มาดคุ้วยโรคอรืที่นททไที่ มมเกทที่ยวเนรือที่ งประกตันกจ็
คคมคุ้ ครองปกตก ยกเวคุ้น ประกตันกลคมม บางบรกษตัทททที่
คคมคุ้ ครองผผคุ้ปวม ยกลคมม อาการเอดสณ์ ซขที่งตคุ้องสอบเปจ็น
รายๆไป เชมน LMG, General, BUPA, AIA
6) ไมมคคคุ้มครองการรตักษาความผกดปกตกทางเพศ/
แปลงเพศ

อยผใม นเงรืที่อนไขขคุ้อยกเวคุ้นบรกษตัทประกตัน

7) ไมมคคคุ้มครองการรตักษาแบบพตักฟรืข นหรรือพตักผมอน เชมน IPD มทแตมยากกนไมมมท Treatment อยมางอรืที่น การ
ใหคุ้นข ทาเกลรือโดยไมมมกท ารเจจ็บปมวยหรรือบาดเจจ็บททที่
ชตัดเจน แตคุ้ถคุ้ามทใหคุ้นข ทาเกลรือหรรือ ON injection Plug
และมทยาฉทดอยมางนคุ้อยวตันละครตัขง เชมน ยาแกคุ้ปวด
แพทยณ์อาจจะสตังที่ เปจ็น Oder PRN ไวคุ้กไจ็ ดคุ้
8) ไมมคคคุ้มครองการตรวจสคขภาพหรรือ การตรวจ แตมบรกษตัทประกตันกลคมม บางบรกษตัทสามารถเชจ็ค
เพรือที่ คคุ้นหาโรค (การตรวจรตักษาขณะททที่ไมมปรากฏ สคขภาพไดคุ้ถคุ้าลผกคคุ้าซรืขอความคคมคุ้ ครองไวคุ้ เชมน
อาการของโรค)
LMG, General, BUPA
**ในบางรายการสามารถเปลทที่ยนจากการตรวจ
สคขภาพเปจ็นเพรือที่ วกนจก ฉตัยโรคไดคุ้ เชมน ตรวจ Pap
smear บางรายการททมที่ ทอายคกรมธรรมณ์มากกวมา 3 ปท
ขขขนไป แตมใหคุ้ระบค indication ลงไปในใบเคลม
เชมน อาจจะมทตกขาว ปวดทคุ้องนคุ้อยบมอยๆ
9) ไมมคคคุ้มครองการตรวจ การปคุ้องกตัน การรตักษา
เพรือที่ ชะลอการเสรืที่อมของวตัย (หมายถขง การสตังที่ จมาย
ยากลคมมวกตามกน)

อยผใม นเงรืที่อนไขขคุ้อยกเวคุ้นบรกษตัทประกตัน

10) ไมมคมคคุ้ ครองการรตักษาโรคหรรือภาวะททที่เกทที่ยวกตับ ยกเวคุ้น
ทางจกตประสาท ภาวะเครทยด ฆมาตตัวตาย กกนยาตาย 1) กรณทยานอนหลตับททที่ตคุ้องกกนกมอนการผมาตตัดซขงที่
ททารคุ้ายตตัวเอง ทะเลาะวกวาท เครทยด
แพทยณ์กตจ็ อคุ้ งระบคในใบเคลมดคุ้วย เชมน ชมวยใหคุ้ผอม น

ความผกดปกตกของการนอนหลตับ (รวมถขงการสตังที่
จมายยาในกลคมม โรคจกตประสาท ยานอนหลตับ)

คลายกมอนผมาตตัด
2) คคมคุ้ ครองในกรณทททที่ผผคุ้ปวม ยกกนระหวมางนอนโรง
พยาบาล แตมถคุ้าแพทยณ์สตังที่ กลตับบคุ้านไมมคมคคุ้ ครอง
3) ไมมคคคุ้มครองยานอนหลตับททที่แพทยณ์สตังที่ เปจ็น Oder
Case
4) คคมคุ้ ครองกรณทผผคุ้ปมวยมาดคุ้วยอาการปวดศรทษะ
วกนกจฉตัยวมา Headache ไมมคคคุ้มครอง ถคุ้าวกนกจฉตัยวมา
Migraine, Tension, Headache, Vascular
Headache ซขที่งมตักสตัมพตันธณ์กบตั ความเครทยด

11) ไมมคมคคุ้ ครองโรคททที่เกกดจากภาวะแทรกซคุ้อนจาก อยผใม นเงรืที่อนไขขคุ้อยกเวคุ้นบรกษตัทประกตัน
การตกดสคราเรรืขอรตัง การตกดสารเสพตกด
12) ไมมคมคคุ้ ครองการตรวจวกเคราะหณ์ หรรือหาสาเหตค อยผใม นเงรืที่อนไขขคุ้อยกเวคุ้นบรกษตัทประกตัน
ใดๆ ททที่ไมมใชมความจทาเปจ็นทางการแพทยณ์ หรรือ
เกทที่ยวขคุ้องโดยตรงกตับการเขคุ้ารตับการรตักษาพยาบาล
13) ไมมคมคคุ้ ครองการรตักษาททที่ยตังอยผใม นระหวมางการ
ทดลอง

เชมน การใชคุ้ Stem cell, ตรวจ Sleep test

14) ไมมคมคคุ้ ครองการพยาบาลททที่ไมมไดคุ้เปจ็นการรตักษา อยผใม นเงรืที่อนไขขคุ้อยกเวคุ้นบรกษตัทประกตัน
แผนปตัจจคบตัน การฝตังเขจ็ม การนวดกดจคด รวมถขง
การรตักษาแพทยณ์ทางเลรือก
15) ไมมคมคคุ้ ครองการบรกการโดยพยาบาลพกเศษ/รถ แตมพบวมาบางประกตันใหคุ้ความคคมคุ้ ครองถคุ้าซรืขอความ
พยาบาลฉคกเฉกน
คคมคุ้ ครองไวคุ้ เชมน บรกษตัท LMG, General, BUPA
16) ไมมคมคคุ้ ครองการฉทดวตัคซทนเพรืที่อปคุ้องกตันโรค

ยกเวคุ้น การฉทดวตัคซทนปคุ้องกตันบาดทะยตัก และวตัคซทน
ปคุ้องกตันพกษสคนตัขบคุ้า ภายหลตังการถผกสตัตวณ์ททารคุ้าย
Post Exposure Tetanus and Rabies Vaccine
(Verorab) และกรณทถผกกตัด แผลฉทกขาดมาก หรรือ
บรกเวณใบหนคุ้าหรรือสผงกวมาราวนม ใหคุ้ใชคุ้ HRIC ไดคุ้

17) ไมมคมคคุ้ ครองการตรวจรตักษาโรคในชมองปาก

ยกเวคุ้น อคบตัตกเหตค ภาวะแทรกซคุ้อนจากอคบตัตกเหตค

ทตันตกรรม
18) ไมมคมคคุ้ ครองการตรวจรตักษาสายตา อคปกรณณ์
ชมวยในการมองเหจ็น

และภาวะแทรกซคุ้อนจากการใชคุ้คอนแทคเลนสณ์

19) ไมมคมคคุ้ ครองการรตักษาการไดคุ้ยกน/เครรือที่ งชมวยการ อยผใม นเงรืที่อนไขขคุ้อยกเวคุ้นบรกษตัทประกตัน
ไดคุ้ยกน
20) ไมมคมคคุ้ ครองเวชภตัณฑณ์2 กายอคปกรณณ์พกเศษทคก เชมน ไมคุ้เทคุ้า อคปกรณณ์ชมวยพยคงรม างกาย ยกเวคุ้นกรณทททที่
ชนกด
Flim มทกระดคกหตักหตักแสดงชตัดเจน บางบรกษตัทใหคุ้
สทารองจมายและนทาไปตตัขงเบกกเอง
21) ไมมคมตั ครองการเปลทที่ยนอวตัยวะ/ใสม อวตัยวะเททยม เชมน แขน ขา ตา ไต เครรือที่ งกระตคคุ้นหตัวใจดคุ้วยไฟฟคุ้า
เลนสณ์แกคุ้วตาเททยม เปจ็นตคุ้น
22) ไมมคมคคุ้ ครองคมารตักษา คมาบรกการททที่เรทยกเกจ็บลมวง ชมน ผผคุ้ปมวย IPD ใหคุ้ D/C และนตัดฉทดยาททที่ OPD และ
หนคุ้า
เบกกยาและอคปกรณณ์ไวคุ้ลมวงหนคุ้า
23) ไมมคมคคุ้ ครองคมารตักษาโดยใชคุ้เครรือที่ งไตเททยม
รตักษาฟอกไต ลคุ้างไต

คคมคุ้ ครองกรณทเปจ็น Acute Renal Failure จทาเปจ็น
ตคุ้องททา ไมมเคยมทประวตัตกมากมอน เชมน กรณทททที่ทคุ้อง
เสทยรคนแรงจนตคุ้องฟอกไตดมวน คคมคุ้ ครอง

24) ไมมคมคคุ้ ครองผผคุ้ปมวยขอนนอนโรงพยาบาลแพทยณ์ เพราะจะเบกกไมมไดคุ้ ขอใหคุ้สมงเวรกตับแพทยณ์เจคุ้าของ
ER ไมมควรเขทยนวมา ผผคุ้ปวม ยขอนอน
ไขคุ้หรรือการพยาบาลไวคุ้ แลคุ้วใหคุ้แพทยณ์ Full time
เจคุ้าของไขคุ้พกจารราเขทยน indication for admission
ตามอาการของโรค หรรือ การวกนกจฉตัยโรคใหคุ้ภาย
หลตังททที่ admit
25) ไมมคมคคุ้ ครองการรตักษาซขที่งเปจ็นผลมาจากการ
จลาจล/การทะเละวกวาทสงคราม ไมมคมคคุ้ ครอง

ไมมจทาเปจ็นตคุ้องบตันทขกใน Doctor note เพราะเราไมม
ไดคุ้เหจ็นเหตคการณณ์จรกง แตมแนะนทาใหคุ้ผผคุ้ปมวยแจคุ้ง
ความแลคุ้วใชคุ้ใบแจคุ้งความ Fax ใหคุ้บรกษตัทประกตัน

การสม่งตรวจททรที่ าคาแพง
เชมน MRI, CT, Ultrasound, Lab ใหคุ้เขทยนใบ Claim form และระบคเหตคผล ความจทาเปจ็นทาง
Clinic ใน Progress Note แจคุ้งเจคุ้าหนคุ้าททที่ประกตันตกดตมอบรกษตัทประกตันกมอนสม งตรวจ

Day Case โรคททที่ประกสันขอใหข้รสักษาวสันเดทยว
เชมน Pterygium, Cataract, Gastroscope, Cystoscope, Colposcopy, Bronchoscope,
Myringotomy, I&D
เปจ็นโรคททที่ประกตันใหคุ้แจคุ้งทา Pre-Arrangement กมอนไดคุ้ และเบกกจมายไดคุ้โดยไมมตคุ้องนอนพตักใน
โรงพยาบาล หากแพทยณ์หรรือลผกคคุ้าตคุ้องการอยผนม อนโรงพยาบาล หลตังรตักษาสามารถทาไดคุ้แตมใหคุ้แจคุ้งวมา
อาจจะมทสมวนเกกนททที่ประกตันไมมจมายลผกคคุ้าตคุ้องจมายเพกที่มใหคุ้แจคุ้ง UR ประกตันกมอนรตักษา เพรืที่อตกดตมอบรกษตัท

การททากายภาพบทาบสัด
กรณทรตักษากายภาพบทาบตัดเฉพาะคนไขคุ้นอกปกตกไมมสามารถเบกกไดคุ้ จะเบกกไดคุ้กรณทททที่
แพทยณ์มทคทาสตังที่ เทมานตัขน โดยแพทยณ์ตคุ้องระบควนตั ททที่ในการสม งกายภาพใหคุ้ชตัดเจน เปจ็นชมวงเวลา เชมน
ใหคุ้ททากายภาพ 7 วตัน ครือตตัขงแตมวตันททที่ 5-11 กรณทททที่ททากายภาพเกกนสตัปดาหณ์ททที่ 2 ใหคุ้สทารองจมาย ตคุ้อง
แจคุ้งเจคุ้าหนคุ้าททที่ประกตันตรวจสอบกมอน แตมพบบางบรกษตัทอาจใหคุ้ระบควตันใหคุ้ชตัด เชมน กายภาพ 7
วตัน ใหคุ้ระบค ตตัขงแตมวตันททที่ 5,6,7,8,9,10,11 ตคลาคม 2558 เปจ็นตคุ้น

