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.ພາກທ ີ01: ຂ ໍ້ກ ານົດທົົ່ວໄປ 

 
 

ມາດຕາ 01: ການອະທບິາຍຄ າສບັ. 
  ບັນດາຄ າສັບໃນສັນຍາປະກັນໄພ ຫລ  ໃນຂ ໍ້ຕົກລົງຄຸຸ້ມຄອງທີື່ແນບຕິດສັນຍາປະກັນໄພນີັ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີັ້: 
 

ອຸປະຕເິຫດ       ໝາຍເຖິງ    ເຫດການເກີດຂ ັ້ນໂດຍບ ໍ່ຄາດຄິດ ແລະ ບ ໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ. 
 

ການເຂົັ້າຮກັສາຢ ່
ໂຮງຫມ   

ໝາຍເຖີງ (ກ) ການຮັກສາໃນໂຮງຫມ ຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງໃນໂຮງຫມ ທີື່ມີຄ່າຫຸ້ອງພັກລາຍວັນ ແລະ ຄ່າອາຫານ ຊ ື່ງມີການ
ປ ີ່ນປົວແບບຜ ຸ້ປ່ວຍໃນ (ໄລຍະບ ໍ່ຫລຸດ 6 ຊົົ່ວໂມງ. ຫ   (ຂ) ການເຂົັ້າພັກໃນໂຮງຫມ ເພ ື່ອປ ີ່ນປົວ, ກວດ
ອາການເຈັບປ່ວຍ, ຫລ  ເຝົົ້າອາການຢ ່ພະແນກສຸກເສີນໃນໂຮງຫມ  (ໄລຍະບ ໍ່ຫລຸດ 6 ຊົົ່ວໂມງ); ຫ   (ຄ) 
ການເຂົັ້າຮັບການປ ີ່ນປົວທີື່ໃຊຸ້ເວລາໃດຫນ ື່ງ ໃນໂຮງຫມ  ຫລ  ສະຖານທີື່ປ ີ່ນປົວ. 
 

ຂ ໍ້ກ ານົດຂອງການຄຸຸ້ມ
ຄອງ 

ໝາຍເຖີງ ຂອບເຂດຂອງການຈ່າຍສິນປະກັນໄພ ທີື່ລະບຸໄວຸ້ໃນຕາຕະລາງການຄຸຸ້ມກັນ ໂດຍຂ ັ້ນກັບແຕ່ລະແຜນຄຸຸ້ມ
ຄອງຂອງສັນຍາປະກັນໄພ. 
 

ການບົົ່ງມະຕພິະຍາດ  ໝາຍເຖີງ ການສະຫ ຼູບຢ່າງເປັນທາງການຂອງເເພດ ຫລ  ຜ ຸ້ຊ່ຽວຊານໂດຍອີງໃສ່ຫ ັກຖານສະເພາະ ທີື່ອຸ້າງອິງໃນຂ ໍ້
ກ ານົດ ເງ ື່ອນໄຂ ຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້. ຫລ  ໃນກ ລະນີທີື່ບ ໍ່ມີຫ ັກຖານສະເພາະເຈາະຈົງ ແມ່ນໃຫຸ້ອີງຕາມ
ຫ ກັຖານ ທາງລັງສີການແພດ, ການເຈັບປ່ວຍ, ປະຫວັດການປ່ວຍ ຫລ  ຫ ັກຖານການວິເຄາະຈາກຜົນ
ເລ ອດ, ອາຈົມ ແລະ ອ ື່ນໆ  ຈາກທາງການແພດ ໂດຍການບົົ່ງມະຕິດັົ່ງກ່າວ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການລົງຄ າ
ເຫັນຈາກທ່ານໝໍຂອງບ ລິສັດ ທີື່ຈະໃຫຸ້ຄວາມເຫັນທາງການແພດ ໃຫຸ້ແກ່ທ່ານ, ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພ 
, ຈະຕຸ້ອງໃຫຸ້ຫລັກຖານເພີັ້ມເຕີມຖຸ້າຫາກມີຄວາມຈ າເປັນຕຸ້ອງຂ ເພີັ້ມ.  
 

ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ໝາຍເຖີງ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທີື່ເກີດຂ ັ້ນໃນການປ ີ່ນປົວທາງການເເພດ ຫລ  ການຜ່າຕັດ ພາຍໃຕຸ້ເງ  ື່ອນໄຂການຄຸຸ້ມຄອງ ໃນ
ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາປະກັນໄພມີການບັງຄັບໃຊຸ້. 
 

ສະມາຊິກຄອບຄວົ ໝາຍເຖີງ ຄ ່ສົມລົດ, ພ ໍ່, ແມ່, ອຸ້າຍ, ເອ ັ້ອຍ, ນຸ້ອງ ແລະ / ຫລ  ລ ກ ທີື່ຖ ກຕຸ້ອງໃນທາງດຸ້ານກົດຫມາຍ. 
 

ໂຮງຫມ  ໝາຍເຖີງ ສະຖານທີື່ປ ີ່ນປົວ 24 ຊົົ່ວໂມງ ຕ ໍ່ ມ ັ້ ທີື່ມີແພດ ແລະ ທ່ານຫມ  ປະຈ າຢ ່, ແລະ ມີອຸປະກອນທາງການແພດ 
ແລະ ການຜ່າຕັດ ຢ່າງຖ ກຕຸ້ອງຕາມກົດຫມາຍ. 
 

ການເຈບັປວ່ຍ ໝາຍເຖີງ ສະພາບທາງຮ່າງກາຍທີື່ມີການເຈັບປ່ວຍ ຫລ  ຜິດຈາກປົກກະຕິ. 
 

ການບາດເຈບັ ໝາຍເຖີງ ການບາດເຈັບທາງດຸ້ານຮ່າງກາຍ ທີື່ມີສາເຫດໂດຍກົງ ແລະບ ໍ່ຂ ັ້ນກັບສາເຫດອຸປະຕິເຫດອ ື່ນໆ  
 

ຜ ຸ້ປວ່ຍໃນ  ໝາຍເຖີງ ຜ ຸ້ຮັບການປະກັນໄພ ໄດຸ້ຮັບການປ ີ່ວປົວໃນໂຮງຫມ ເປັນໄລຍະເວລາເກີນ (6) ຊົົ່ວໂມງຂ ັ້ນໄປ.  
 

ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮບັການປະກນັໄພ ໝາຍເຖີງ ບຸກຄົນທີື່ມີລາຍຊ ື່ໃນສັນຍາປະກັນໄພ. 
 

ບ ລສິດັປະກນັໄພ ໝາຍເຖີງ ບ ລິສັດ ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ຈ າກັດ. 
 

ຫນວ່ຍຟ ົ້ນຟ ຊບີ 

ຫລ  ຫອຸ້ງມ ລະສ ມ ICU 
ໝາຍເຖີງ ພາກສ່ວນທີື່ຢ ່ໃນໂຮງຫມ  ທີື່ຖ ກມອບຫມາຍໃຫຸ້ເປັນຫນ່ວຍງານບ ລິການປ ີ່ນປົວ ໂດຍໂຮງຫມ ດັົ່ງກ່າວ 

ທີື່ບ ລິການ 24 ຊົົ່ວໂມງ ໃນກ ລະນີຜ ຸ້ປ່ວຍທີື່ມີອາການໜັກ ແລະ ຈະຕຸ້ອງມີອຸປະກອນທີື່ສະໜອງໃຫຸ້ການ
ບ ລິການພະຍາບານ ແລະ ປ ີ່ນປົວ ແລະ ຕຸ້ອງບ ໍ່ມີຈຸດປະສົງຮັບໃຊຸ້ໃຫຸ້ເປົົ້ັ້າໝາຍອ ື່ນໃນໂຮງໝໍດັົ່ງກ່າວ. 
ສ າລັບຄວາມໝາຍຂອງຄ ານິຍາມນີັ້,  ຫນ່ວຍຟ ົ້ນຟ ຊີບ ຫ   ຫຸ້ອງມ ລະສຸມ ຍັງໝາຍເຖິງ ສ ນຮັກສາຫລອດ
ເລ ອດຫົວໃຈ, ສ ນປ ີ່ວປົວໂລກຫົວໃຈ ຫລ  ສ ນປ ີ່ນປົວພະຍາດຮຸ້າຍແຮງໃນໂຮງໝໍດັົ່ງກ່າວ.  
 

ວນັທອີອກສນັຍາ ໝາຍເຖີງ ວັນທີ ສັນຍາປະກັນໄພທີື່ອອກ ໃຫຸ້ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບປະກັນໄພ ທີື່ໄດຸ້ລະບຸໄວຸ້ໃນຕາຕະລາງການຄຸຸ້ມຄອງ. 
 

ການປ ີ່ນປວົທາງການ
ແພດທີື່ຈ າເປັນ 

ໝາຍເຖີງ ການປ ີ່ນປົວ, ບ ລິການ ຫລ  ການໃຫຸ້ບ ລິການດຸ້ານການປ ີ່ນປົວເຊິື່ງລວມມີ: (ກ) ການປ ີ່ນປົວທີື່ສອດຄ່ອງ
ກັບການວິນິໄສ ແລະ ໃນການຮັກສາ, ການບ ລິການ ຂອງເເພດຕ ໍ່ກັບຄົນເຈັບ, (ຂ) ສອດຄ່ອງກັບ
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ມາດຕະຖານປ ີ່ນປົວຕາມວິຊາຊິບແບບແຜນປະຈຸບັນ, ສາມາດໃຫຸ້ການພິສຸດທາງການແພດວິຊາຊີບ (ຖຸ້າ
ມີຄວາມຈ າເປັນຕຸ້ອງນອນຮັກສາ) ຫລ  ຢ ່ໂຮງໝໍເຂດຊຸມຊົນຕ່າງໆ, (ຄ) ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນເພ ື່ອຄວາມສະດວກ 
ໃຫຸ້ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫລ  ແພດ ຫລ  ຜ ຸ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດສະແດງຜົນທາງການແພດໄດຸ້, 
(ງ) ບ ໍ່ແມ່ນການທົດລອງ, ການວິນິໃສ, ຫລ  ການຊອກຫາແບບທ າມະຊາດ, ການປ້ອງກັນ ຫລ  ກັນຕ່ອງ
ທ າມະຊາດ.  
 

ຜ ຸ້ປວ່ຍນອກ ໝາຍເຖີງ ແມ່ນຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບປະກັນໄພທີື່ມີການປ ີ່ນປົວຢ ່ໂຮງຫມ  ຫລ  ຄ ີນິກ ຫລ  ຢ ່ເຮ ອນ ແຕ່ບ ໍ່ແມ່ນໃນນາມຂອງ 
ຜ ຸ້ປວ່ຍໃນ. 
 

ເເພດ ໝາຍເຖີງ 
 
 

ບຸກຄົນທີື່ມີຄຸນນະວຸດທິທາງດຸ້ານການແພດ ເປັນຜ ຸ້ປະຕິບັດດຸ້ານການແພດ ໂດຍມີໃບອະນຸຍາດຖ ກຕຸ້ອງ
ຕາມກົດຫມາຍຈາກການເເພດສາກົນ ແລະ ໄດຸ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງໃນທຸ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ
ໃນການປ ີ່ນປົວ ຫລ  ຜ່າຕັດຄົນປ່ວຍທີື່ສອດຄ່ອງກັບໃບອະນຸຍາດ ຫລ  ຄວາມຮ ຸ້ໃນຂະແຫນງທີື່ເເພດນັັ້ນໆ
ມີ ແຕ່ບ ໍ່ແມ່ນຕົວທ່ານ, ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພ ແລະ ຄ ່ສົມລົດ ແລະ ສາມັກຊິກຄອບຄົວ ຂອງບຸກຄົນ
ເຫ ົົ່ານັັ້ນ. 
 

ສັນຍາປະກນັໄພ         ຫມາຍເຖິງ     (ກ) ຕາຕະລາງການຄຸຸ້ມຄອງ, 
(ຂ) ຕາຕະລາງເງ ື່ອນໄຂ  
(ຄ) ໃບສະເຫນີເອົາການປະກັນໄພ 

(ງ) ໃບສັນຍາເພີັ້ມ ( ຖຸ້າມີ) 
 

ວນັທີສນັຍາປະກນັໄພ 
 

 
 

ຕາຕະລາງສນັຍາ   
 
 

ໄລຍະຂອງສນັຍາ      

ໝາຍເຖີງ 
 

 
 

ໝາຍເຖີງ 
 
 

ໝາຍເຖີງ 

ຕາຕະລາງ ວັນທີອອກສັນຍາ ທີື່ລະບຸໃນ ຕາຕະລາງຂອງສັນຍາ ແລະ ແມ່ນວັນຄົບຮອບຂອງສັນຍາ, 
ສັນຍາເປັນປ  ແລະ ເປັນລາຍເດ ອນ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຊ າລະທີື່ໄດຸ້ຖ ກກ ານົດໄວຸ້ນັັ້ນ ແມ່ນວັນທີສັນຍາຂອງ
ທ່ານໄດຸ້ຮັບການຄຸຸ້ມກັນແລຸ້ວ. 
 

ຕາຕະລາງທີື່ໄດຸ້ຢັົ້ງຢ ນອອກໃຫຸ້ສັນຍາຂອງທ່ານ ເຊິື່ງລະບຸ ຊ ື່ແຜນການຄຸຸ້ມກັນ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ /ຫລ  
ລະຫັດລ ກຄຸ້າຂອງສັນຍາທ່ານ. ສັນຍານີັ້ຍັງລວມໃບຢັົ້ງຢ ນການຕ ໍ່ສັນຍາ ຫລ  ໃບສັນຍາເພີັ້ມ. 
 

ໄລຍະເວລາການເລີັ້ມໃຫຸ້ການຄຸຸ້ມກັນຂອງສັນຍາທ່ານ. 
 

ພະຍາດທີື່ມຢີ ່ກອ່ນ ໝາຍເຖີງ ເງ ື່ອນໄຂທາງດຸ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມບົກພ່ອງ ຫລ  ອາການເຈັບປ່ວຍ ຫລ  ພະຍາດ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການບົົ່ງມະຕິ, 
ການປ ີ່ນປົວ ຫລ  ໄດຸ້ປຶກສາຫາລ  ຈາກ ແພດ ຫລ  ຜ ຸ້ຊ່ຽວຊານ ໃນເວລາໃດກ ໍ່ຕາມກ່ອນວັນທີ ທີື່ເຮັດ
ສັນຍາປະກັນໄພ ຫລ  ວັນທີແກຸ້ໄຂຫ ຸ້າສຸດຂອງສັນຍາປະກັນໄພ (ຖຸ້າມີ), ໂດຍຈະເບິື່ງວ່າວັນທີໃດແມ່ນວັນ
ທີຫລຸ້າສຸດ. ສ າລັບຈຸດປະສົງນີັ້ແລຸ້ວ, ການເຈັບປ່ວຍໃດໆ ຫລ  ພະຍາດທີື່ໄດຸ້ເກີດຂ ັ້ນໃນຂະນະມີການພິສຸດ
, ການບົົ່ງມະຕິ ຫລ  ການຮັກສາ ຫລ   ມີສິື່ງບົົ່ງບອກ ຫລ  ອາການຊີັ້ແຈງໃຫຸ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າເປັນຜົນ
ໃຫຸ້ບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວຕຸ້ອງ ໄດຸ້ຮັບການປ ີ່ນປົວ ຫລ  ຮັກສາ.  
 

ຄ່າປະກນັໄພ 

 
ວນັທີຈາ່ຍຄ່າປະກນັໄພ 
 

ໝາຍເຖີງ 
 
 

ໝາຍເຖີງ 

ຈ ານວນເງິນທີື່ຜ ຸ້ຊ ັ້ປະກັນໄພ ຕຸ້ອງຈ່າຍໃຫຸ້ກັບບ ລິສັດປະກັນໄພ ຕາມມ ນຄ່າ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ໄດຸ້ລະບຸໄວຸ້
ໃນສັນຍາປະກັນໄພ; 
 

 

ວັນທີ ທີື່ຕຸ້ອງຊ າລະຄ່າປະກັນໄພ 
 

ອາຍຸສນັຍາປະກນັໄພ ໝາຍເຖີງ ໄລຍະເວລາທີື່ສັນຍາປະກັນໄພມີຜົນບັງຄັບໃຊຸ້ ຊ ື່ງລະບຸໄວຸ້ໃນເງ ື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາປະກັນໄພ; 
 

ຈິດຕະແພດ  
 

 
 

 

                                               

ຜ ຸ້ຊ ັ້ປະກນັໄພ 

ໝາຍເຖີງ 
 

 
 

 

ໝາຍເຖີງ 

ຜ ຸ້ທີື່ມີຄຸນສົມບັດທາງການແພດ ໂດຍໄດຸ້ຮັບປະລິນຍາທາງການແພດ ໃນການຮັກສາທາງຈິດຕະເວດ ທີື່ໄດຸ້
ຮັບການອະນຸຍາດຖ ກຕຸ້ອງ ຕາມວິຊາຊີບ ໂດຍໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫລ  ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກໜວ່ຍງານທີື່
ກ່ຽວຂຸ້ອງໃນຂົງເຂດວຽກງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ມີສິດໃຫຸ້ການອົບຮົມໄດຸ້ ແຕ່ຕຸ້ອງບ ໍ່ແມ່ນຕົວຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການ
ປະກັນໄພ, ຄ ່ສົມລົດ ແລະ ສາມັກຊິກຄອບຄົວ ຂອງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບປະກັນໄພເຫ ົົ່ານັັ້ນ. 
 

ຜ ຸ້ທີື່ໄດຸ້ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພໃຫຸ້ບ ລິສັດ. 
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ຄ່າປ ີ່ນປວົທີື່ເຫມາະສມົ 
ແລະເຄຍີປະຕບິັດກນັ
ມາ 
 

 

 
 

ຜ ຸ້ຊຽ່ວຊານ:  

ໝາຍເຖີງ 
 

 

 

 
 

ຫມາຍເຖິງ 
 
 

ແມ່ນຄ່າທ ານຽມ ຫລ  ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍສ າລັບການຮັກສາ, ອຸປະກອນ ຫລ  ບ ລິການທາງການແພດ ທີື່ຈ າເປັນ
ໃນການຮັກສາຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດທາງການແພດ ທີື່ເທດເຫມາະຕ ໍ່ການ
ບາດເຈັບ ຫລ  ການເຈັບປວ່ຍ ໃດໆ ຂອງບຸກຄົນນັັ້ນໆ ໂດຍພາຍໃຕຸ້ການເບິື່ງແຍງຂອງແພດ ຫລ  
ຊ່ຽວຊານ ທີື່ບ ໍ່ແມ່ນມາຈາກຄ າເຫນັຂອງບ ລິສັດ: (ກ) ທີື່ເກີນກວ່າລະດັບຄ່າທ ານຽມໃນການຮັກສາທົົ່ວໄປ
, ການສະໜອງ ຫລ  ການບ ລິການ ໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ (ຂ) ລວມຄ່າທ ານຽມ ຫລ  ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທີື່ບ ໍ່ໄດຸ້
ເກີດຂ ັ້ນຖຸ້າບ ໍ່ມີປະກັນໄພ. 
 

ຜ ຸ້ທີື່ມີຄຸນນະວຸດທິ ແລະ ໄດຸ້ ຮັບໃບອະນຸຍາດການແພດ ແລະ ແມ່ນຜ ຸ້ທີື່ຍັງມີຄຸນສົມບັດອັນຈ າເປັນ ແລະ 
ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກວິຊາການ ການບົົ່ງມະຕິ , ຮັກສາ ແລະ ການປ້ອງກັນ, ແຕ່ຕຸ້ອງບ ໍ່ແມ່ນຜ ຸ້ໄດຸ້
ຮັບການປະກັນໄພ ແລະ ຄ ່ສົມລົດ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບປະກັນໄພດັົ່ງກ່າວ. 
 

ການຜາ່ຕັດ ໝາຍເຖີງ ຊະນິດຜ່າຕັດໄດຸ້ລະບຸໄວຸ້ໃນລາຍການຕາຕະລາງການຜ່າຕັດ 
 

ມາດຕາ 02: ອານາເຂດການຄຸຸ້ມກນັ. 
ສັນຍາປະກັນໄພນີັ້ ມີຜົນນ າໃຊຸ້ໃນຂອບເຂດທົົ່ວໂລກ. ແຕ່ການພັກອາໃສຢ ່ໃນພ ັ້ນທີື່ອ ື່ນ ທີື່ບ ໍ່ແມ່ນພ ັ້ນທີື່ອາໄສຢ ່ ສປປ ລາວ ແຕ່
ຕຸ້ອງບ ໍ່ເກີນ 90 ວັນ ເປັນເວລາຕິດຕ ໍ່ກັນ ພາຍໃນເງ ື່ອນໄຂຂອງສັນຍາສະບັບນີັ້.  
ສ າຫລັບສ່ວນບຸກຄົນ ບ ລິສັດຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃດໆ ແກ່ຜ ຸ້ຮັບການປະກັນໄພ ທີື່ອາຍຸຕ ່າກວ່າ 18 ປ  ຫລ  ອາຍຸເກີນ 
60 ປ , ເວັັ້ນແຕ່ບ ລິສັດຈະຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍຈະແຈຸ້ງເປັນກ ລະນີພິເສດ. ການຮັບຜິດຊອບໃນການຢັົ້ງຢ ນອາຍຸແມ່ນ
ຈະເປັນພາລະຂອງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບປະກັນໄພ.  
ການເຕີື່ມຂ ໍ້ມ ນເພ ື່ອຕອບຄ າຖາມສຸຂະພາບແມ່ນເປັນສິື່ງທີື່ຈ າເປັນສ າຫລັບຜ ຸ້ທີື່ຈະຮັບການປະກັນໄພຕຸ້ອງໄດຸ້ເຮັດກ່ອນທີື່ຈະຊ ັ້
ປະກັນໄພ ຫລ  ຕ ໍ່ສັນຍາປະກັນໄພ. ແລະ ການກວດສຸຂະພາບພ ັ້ນຖານກ ໍ່ເປັນສິື່ງທີື່ຈ າເປັນສ າຫລັບຜ ຸ້ຮັບການປະກັນໄພ ທີື່ອາຍຸ
ເກີນ 40 ປ  ທີື່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ເຮັດກ່ອນທີື່ຈະຊ ັ້ປະກັນໄພ ຫລ  ຕ ໍ່ສັນຍາປະກັນໄພ ໂດຍການກວດສຸຂະພາບພ ັ້ນຖານແມ່ນຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບ
ການປະກັນໄພ ເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບເອງ. 

 

ມາດຕາ 03: ໄລຍະຍກົເວັັ້ນການຄຸຸ້ມຄຸ້ອງ (ສ າລບັຜ ຸ້ໄດຸ້ຮບັການປະການໄພໃຫມ)່ 
ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພໃໝ່ ຈະບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການຄຸຸ້ມຄອງ ສ າລັບບາງພະຍາດ ໃນ 3 ເດ ອນ (ສາມເດ ອນ) ທ າອິດຂອງໄລຍະປະກັນໄພ
ໂດຍມີລາຍລະອຽດ ດັົ່ງລຸ່ມນີັ້: 
▪ ອະໄວຍະວະລອດ; 
▪ ກຸ້ອນເບົັ້າ; 
▪ ວັນນະໂລກ; 
▪ ພະຍາດເສັັ້ນເລ ອດ; 
▪ ມະເຮັງທຸກຊະນິດ; 

 
 

ມາດຕາ 04: ການແຈຸ້ງ ແລະ ປະກອບເອກະສານຮຸ້ອງຂ ສນີທດົແທນປະກນັໄພ. 

ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພ ຈະຕຸ້ອງແຈຸ້ງຜ ຸ້ປະກັນໄພ ແລະ ຮຽກຮຸ້ອງຂ ສິນປະກັນໄພ ຢ່າງຊຸ້າພາຍໃນກ ານົດ 30 ວັນ (ສາມສີບວັນ) 
ນັບແຕ່ວັນທີື່ມີການບົົ່ງມະຕິ ຫລ  ໄດຸ້ຮັບການປ ີ່ນປົວ, ດຸ້ວຍຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຂອງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພເອງ, ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພ
ຕຸ້ອງສະຫນອງເອກະສານດັົ່ງລຸ່ມນີັ້ເພ ື່ອດ າເນີນການຂ ສິນປະກັນໄພ.  

 

▪     ໃບຮັບເງີນ ແລະ ໃບບິນຕົັ້ນສະບັບ; 
▪ ໃບລາຍງານແພດ; 
▪ ເອກະສານອ ື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງໃນການປ ີ່ື່ນປົວ. 

 
ໃນກ ລະນີທີື່ມີຂ ໍ້ ຂັດແຍຸ້ງ ຫລ  ຕົກລົງກັນບ ໍ່ໄດຸ້ ໃນກ ລະນີໃດໆທີື່ື່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການບົົ່ງມະຕິພະຍາດ ຫລ  ຄວາມຖ ກຕຸ້ອງໃນການ
ບົົ່ງ ມະຕິພະຍາດ. ຜ ຸ້ປະກັນໄພ ມີສິດໃຫຸ້ແພດກວດຮ່າງກາຍຂອງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພ ແລະ ນ າຫລັກຖານມາໃຊຸ້ເພ ື່ອລົງຄ າ
ເຫັນ. ຊ່ຽວຊານທາງການແພດອິດສະລະ ຊ ື່ງເປັນທີື່ຍອມຮັບ ໃນຂົງເຂດດັົ່ງກ່າວຈະທ າການກວດ ແລະ ບ ລິສັດຈະເປັນຜ ຸ້ເລ ອກ
ຊ່ຽວຊານທາງການເເພດດັົ່ງກ່າວ. 
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ມາດຕາ 05: ຄ່າອອກໂຮງໝ.ໍ 
ສ າລັບການເຂົັ້ານອນໂຮງຫມ  ໃນນາມຜ ຸ້ປ່ວຍໃນ 6 ມ ັ້ຕິດຕ ໍ່ກັນ ຫລ  ຫລາຍກວ່ານັັ້ນ, ຜ ຸ້ປະກັນໄພ ຈະຈ່າຍເງິນອອກໂຮງຫມ  
ແບບຄັັ້ງດຽວ ຈ ານວນຫນ ື່ງ ແຕ່ບ ໍ່ເກີນວົງເງິນທີື່ກ ານົດໄວຸ້ໃນສັນຍາ.  

 

ມາດຕາ 06: ການປະກັນໄພອ ື່ນ. 
ຖຸ້າຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫາກມີປະກັນໄພອ ື່ນ, ຊ ື່ງຄຸຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍປະເພດດຽວກັນກັບສັນຍາປະກັນໄພນີັ້. ບ ລິສັດ
ປະກັນໄພ ຈະປະຕິບັດເປັນແຕ່ກ ລະນີ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 
▪ ບ ລິສັດປະກັນໄພ ຈະທົດແທນຕາມມ ນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງ ຢ່າງເຕັມຈ ານວນ, ຖຸ້າວ່າສັນຍາປະກັນໄພໄດຸ້ເຮັດຂ ັ້ນ

ກ່ອນສັນຍາປະກັນໄພອ ື່ນ; 
▪ ບ ລິສັດປະກັນໄພ ຈະທົດແທນຕາມສ່ວນສະເລ່ຍຂອງມ ນຄ່າຜົນປະໂຫຍດ ຫາກໄດຸ້ເຮັດສັນຍາພຸ້ອມກັນໃນວັນດຽວກັນ; 
▪ ບ ລິສັດປະກັນໄພ ຈະທົດແທນສ່ວນເກີນທີື່ຍັງຂາດ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີື່ແທຸ້ຈິງ ທີື່ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພ ມີສິດໄດຸ້ຮັບ

ຈາກສັນຍາປະກັນໄພອ ື່ນທີື່ເຮັດຂ ັ້ນກ່ອນສັນຍາປະກັນໄພນີັ້. ຊ ື່ງຈະໄດຸ້ຮັບການທົດແທນຕາມລ າດັບ. ທັງນີັ້ ຕຸ້ອງບ ໍ່ເກີນມ ນ
ຄ່າສີນທົດແທນສ ງສຸດທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ ໃນສັນຍາປະກັນໄພ. 

 

ເຖີງຢ່າງໃດກ ດີ ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫາກສະຫ ະສິດຕ ໍ່ບ ລິສັດປະກັນໄພໃດໜ ື່ງ ກ ຈະບ ໍ່ມີຜົນໃດໆຕ ໍ່ກັບສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ຂອງ
ບ ລິສັດປະກັນໄພ ທີື່ຈະຕຸ້ອງທົດແທນຕາມສັນຍາປະກັນໄພນີັ້ ດັົ່ງທີື່ກ່າວມານີັ້. 

 
ມາດຕາ 07: ການຍົກເລີກສນັຍາປະກັນໄພກອ່ນກ ານດົ. 

ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພ ສາມາດຍົກເລີກສັນຍາປະກັນໄພນີັ້ໄດຸ້ ດຸ້ວຍການແຈຸ້ງລ່ວງໜຸ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຢ່າງໜຸ້ອຍ 30 
ວັນ. ການຍົກເລີກສັນຍາຈະບ ໍ່ກະທົບຕ ໍ່ການຮຽກຮຸ້ອງສນີທົດແທນໃດໆທີື່ເກີດຂ ັ້ນກ່ອນວັນທີປະຕິບັດຍົກເລີກ. 

                     ໃບແຈຸ້ງຍົກເລີກແມ່ນຈະສົົ່ງໄປທາງໄປສະນີລົງທະບຽນ ເຖິງ ບ ລິສັດປະກັນໄພ 
 

ບ ລິສັດ ຈະສົົ່ງຄ່າທ ານຽມຄ ນ ໃຫຸ້ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພ ຕາມອັດຕາສ່ວນ ຂອງຄ່າທ ານຽມ ຕາມໄລຍະ ຈາກວັນທີເລີັ້ມ
ຍົກເລີກ ຈົນເຖິງວັນທີຕ ໍ່ສັນຍາງວດຕ ໍ່ໄປ:                                                            

                                                          
 ຕາຕະລາງອດັຕາຄ່າປະກນັໄພໄລຍະສັັ້ນ 

 

ໄລຍະປະກນັໄພບ ໍ່ເກີນ / ເດ ອນ 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

ອັດຕາສວ່ນຄາ່ປະກນັໄພທີື່ສົົ່ງຄ ນ 

ເມ ື່ອຍົກເລກີສນັຍາປະກນັໄພ 
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ຖຸ້າຫາກມີການຈ່າຍສີນທົດແທນພາຍໃຕຸ້ສັນຍາສະບັບນີັ້, ແມ່ນຈະບ ໍ່ໄດຸ້ສົົ່ງເງິນຄ ນ. 
 

ມາດຕາ 08: ສນັຍາປະກນັໄພເປນັໂມຄະ. 
ສັນຍາປະກັນໄພ ຈະເປັນໂມຄະໂດຍທັນທີ ເມ ື່ອລ ກຄຸ້າຫາກມີພ ດຕິກ າໃດໜ ື່ງ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: ການແຈຸ້ງ ຫລ  ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນທີື່ບ ໍ່
ຖ ກຕຸ້ອງ  ຖຸ້າຫາກ ຂ ໍ້ມ ນດັົ່ງກ່າວກະທົບໃຫຸ້ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ທີື່ຖ ກນ າສະເຫນີນັັ້ນ, ການລະບຸໃດໆ ຖຸ້າຫາກຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການ
ປະກັນໄພ  ລະເລີຍຂ ໍ້ຄວາມທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  
 

ສັນຍາປະກັນໄພທີື່ເປັນໂມຄະ: 
(ກ) ກ່ຽວກັບວັນທີຂອງສັນຍາ, ຖຸ້າຫາກ ການແຈຸ້ງຫາກບ ໍ່ຖ ກຕຸ້ອງ, ລະເລີຍ ຫລ  ແຈຸ້ງເທັດໃນເວລາສະເໜີເອົາການປະກັນໄພ; 
 ຫລ   
(ຂ) ກ່ຽວກັບວັນທີຕ ໍ່ສັນຍາຫລຸ້າສຸດ,( ຖຸ້າມີ) ຫລ  ວັນທີຄຸຸ້ມກັນຂອງການປ່ຽນແປງແຜນ(ຖຸ້າມີ) ຫາກໃຫຸ້ຂ ໍ້ມ ນຜິດພາດ, ລະເລີຍ

,  
ຫລ  ແຈຸ້ງເທັດ ສົົ່ງໃຫຸ້ບ ລິສັດໃນເວລາສະເໜີເອົາການຕ ໍ່ສັນຍາ ຫລ  ປ່ຽນແປງແຜນຄຸຸ້ມກນັ.   

         ບ ລິສັດປະກັນໄພ ຈະບ ໍ່ມີພັນທະໃນການສົົ່ງຄ ນຄ່າປະກັນໄພທີື່ຈ່າຍໄປແລຸ້ວນັັ້ນ.  
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ພາກທ ີ02: ການຄຸຸ້ມຄອງຂອງປະກນັ ສຂຸະພາບ. 
 

 

 ໃນຂະນະທີື່ສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນີັ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊຸ້ ຜ ຸ້ປະກັນໄພຈະຈ່າຍສິນທົດແທນປະກັນ ທີື່ຢ ່ໃນພາຍໃຕຸ້ສັນຍາປະກັນໄພ
ນີັ້ ໃນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃດໆທີື່ເກີດຂ ັ້ນ, ໂດຍຫັກຄວາມຮັບຊອບ ແລະ/ຫລ  ປະກັນໄພຮ່ວມ ທີື່ລະບຸໄວຸ້ໃນເງ ື່ອນໄຂ ຂອງສັນຍາ
ປະກັນໄພ.  
 ຈະບ ໍ່ມີການຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດ ໃຫຸ້ ແກ່ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃດໆ ທີື່ເກີດຂ ັ້ນກ່ອນວັນຄຸຸ້ມກັນຂອງສັນຍາ ຫລ  ຫ ັງວັນທີື່ມີການຍົກເລີກ
ສັນຍາປະກັນໄພ ເຖິງແມ່ນວ່າການໃຊຸ້ຈ່າຍດັົ່ງກ່າວຈະເກີດຂ ັ້ນ ໂດຍ ສອດຄ່ອງຕາມການຄຸຸ້ມຄອງທີື່ລະບຸໃນສັນຍາປະກັນໄພກ ໍ່
ຕາມ 

 
ມາດຕາ 9: ການຄຸຸ້ມຄອງການປ ີ່ນປວົຄົນເຈບັນອນໂຮງໝ ໍຫລ  ຜ ຸ້ປ່ວຍໃນ. 
9.1 ຄ່າຫຸ້ອງ ແລະ ອາຫານ. 

ບ ລິສດັປະກັນໄພຈະຈ່າຍຄ່າຫຸ້ອງ ແລະ ຄ່າອາຫານສ າລັບການບາດເຈັບ ຫລ  ການເຈັບເປັນແຕ່ລະຄັັ້ງບ ໍ່ເກີນມ ນຄ່າເງີນທີື່ຕຸ້ອງ
ຈ່າຍຕົວຈິງ ຫລ  ມ ນຄ່າເງີນຈ າກັດ ຕ ໍ່ວັນ ຫລ  ຜົນປະໂຫຍດ ດັົ່ງທີື່ກ ານົດໄວຸ້ໃນເງ ື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາປະກັນໄພ. ໃນ
ກ ລະນີ, ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພ ມີຄວາມຈ າເປັນທາງການແພດເຂົັ້າປ ີ່ນປົວໃນຫຸ້ອງຄົນເຈັບໜັກ (ICU), ຜົນປະໂຫຍດຄ່າ
ຫຸ້ອງ ແມ່ນໃຫຸ້ຄິດໄລ່ເພີື່ມສອງເທົົ່າ ຂອງຫຸ້ອງທ າມະດາ ແຕ່ຈະບ ໍ່ເກີນ 7 ວັນ; 
 

9.2 ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທົົ່ວໄປໃນໂຮງໝ.ໍ 
ບ ລິສັດປະກັນໄພ ກ ານົດຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທົົ່ວໄປ ພາຍໃນໂຮງໝໍ ດັົ່ງລຸ່ມນີັ້:  

▪ ຄ່າຢາ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບພະຍາດ ຫລ  ການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ມີໃບສັົ່ງແພດທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
▪ ຄາ ື່ຫຸ້ອງຜາ່ຕັດ ແລະ ອຸປະກອນການຜ່າຕັດ, ຄ່າຊ່ອງລັງສີ, ຄ່າວິໄຈ, ຄ່າໃຫຸ້ເລ ອດ, ຄ່າກາຍະພາບບ າບັດ; 
▪ ຄ່າວາງຢາສະຫ ົບ ແລະ ຄ່າບ ລິການຕ່າງໆໃນການວາງຢາສະຫ ົບ 
▪ ຄ່າລົດໂຮງໝໍ  
▪ ຄ່າປຶກສາແພດພິເສດ 

 
ບ ລິສັດປະກັນໄພ ຈະຈ່າຍສິນທົດແທນນີັ້ ສ າລັບການບາດເຈັບ ຫລ  ການເຈັບເປັນ ແຕ່ລະຄັັ້ງ ບ ໍ່ເກີນມ ນຄ່າເງີນ ທີື່ຕຸ້ອງຈ່າຍ
ຕົວຈິງ ຫລ  ຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ ຕາມທີື່ກ ານົດໄວຸ້ໃນເງ ື່ອນໄຂສະເພາະ ຂອງສັນຍາປະກັນໄພນັັ້ນໆ. 

 

9.3 ການປ ີ່ນປວົສກຸເສີນຈາກອຸປະຕເິຫດ. 
ບ ລິສັດປະກັນໄພ ຈະຈ່າຍຄ່າປ ີ່ນປົວສຸກເສີນໃນຮ ບແບບຄົນເຈັບເຂດນອກ. ແຕ່ບ ໍ່ເກີນວົງເງີນຕົວຈິງ ຫລ  ໃນວົງເງີນສ ງສຸດຕ ໍ່
ອຸປະຕິເຫດ ທີື່ກ ານົດໄວຸ້ໃນເງ ື່ອນໄຂສະເພາະ ຂອງສັນຍາປະກັນໄພສີນທົດແທນຜ່າຕັດ. 

 

ມາດຕາ 10: ຄ່າມ ແພດຜາ່ຕັດ 

ຄ່າມ ແພດຜ່າຕັດ ແມ່ນອີງຕາມສ່ວນຮຸ້ອຍຂອງແຕ່ລະຊະນິດຂອງການຜ່າຕັດຕາມຕາຕະລາງ ຄ່າມ ແພດຜ່າຕັດ  
 

ໃນກ ລະນີທີື່ໄດຸ້ມີການຜ່າຕັດຫ າຍກວ່າໜ ື່ງພະຍາດໃນການຜ່າຕັດຄັັ້ງດຽວກັນ, ການຄຸ້ ຸມຄອງທີື່ຮັບຜິດຊອບຈະບ ໍ່ຫ າຍກວ່າ
ການຜ່າຕັດໜ ື່ງຄັັ້ງ, ໂດຍຈະໄດຸ້ນ າເອົາຄ່າມ ແພດຜ່າຕັດອັນທີື່ສ ງກ່ວາມາເປັນພ ັ້ນຖານການຄິດໄລ່ສ າລັັັັັັັັັບຄ່າມ ແພດຜ່າຕັດຄັັ້ງນັັ້ນ, 
ລາຍການຜ່າຕັດໃດທີື່ບ ໍ່ມີຢ່ ຼູໃນລາຍການຂອງຕາຕະລາງຄ່າມ ແພດຜ່າຕັດ ຈະຖ ກທົດແທນດຸ້ວຍຈ ານວນເງິນທີື່ເໝາະສົມ 

 

ມາດຕາ 11: ການຄຸຸ້ມຄອງຈາກການປ ີ່ນປວົຄນົເຈບັເຂດນອກ ແລະ ສຸກເສີນ. 

ບ ລິສັດປະກັນໄພ ຈະຈ່າຍສິນທົດແທນໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພ ສ າລັບການບາດເຈັບ ຫລ  ການເຈັບເປັນ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  
▪ ທີື່ໂຮງໝ ໍຫລ  ຄລີນິກ; 
▪ ພະແນກຄົນເຈັບເຂດນອກ ຂອງໂຮງໝໍ.  

 

 ບ ລິສັດປະກັນໄພ ຈະຈ່າຍສິນທົດແທນສ າລັບການບາດເຈັບ ຫລ  ການເຈັບເປັນແຕ່ລະຄັັ້ງ ບ ໍ່ເກີນມ ນຄ່າເງີນທີື່ຕຸ້ອງຈ່າຍຕົວຈິງ   
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 ຫລ  ຂອບເຂດວົງເງີນຕ ໍ່ວັນ ຫລ  ຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ ຕ ໍ່ການໄປພົບແພດໜ ື່ງຄັັ້ງ. 
 

 

 

ພາກທ ີ03: ການຍກົເວັັ້ນການຄຸຸ້ມຄອງ. 
 

ມາດຕາ 12: ຂ ໍ້ຍົກເວັັ້ນ 
ພະຍາດທີື່ເກີດມີຢ ່ກ່ອນໃດໆ ທີື່ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບປະກັນໄພ ມີຢ ່ແລຸ້ວກ່ອນມ ັ້ທີື່ເຮັດສັນຍາປະກັນໄພ ຫລ  ມ ັ້ຕ ໍ່ສັນຍາໃດໆ ແມ່ນຈະບ ໍ່ໄດຸ້
ຮັບການຄຸຸ້ມຄອງ ຍົກເວັັ້ນແຕ່ວ່າ ຜ ່ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພຈະແຈຸ້ງໃນສັນຍາປະກັນໄພ ຫລ  ມ ັ້ຕ ໍ່ສັນຍາປະກັນໄພ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການ
ຍອມຮັບຈາກ ບ ລິສັດປະກັນໄພເທົົ່ານັັ້ນ. 
ສັນຍາປະກັນໄພນີັ້ແມ່ນຈະບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການຄຸຸ້ມຄອງຕ ໍ່ການຮຽກຮຸ້ອງໃດໆ ທີື່ເກີດຂ ັ້ນ ບ ໍ່ວ່າທາງກົງ ຫລ  ທາງອຸ້ອມ ອັນເປັນຜົນ
ໃດໆມາຈາກຂ ໍ້ມ ນຕ່າງໆດັົ່ງລຸ່ມນີັ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການແຈຸ້ງ ຈາກຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບປະກັນໄພກ ໍ່ຕາມ:  

 

 (ກ) ເຂົັ້າຮັບການປ ີ່ນປົວ ຫລ  ຄ ີນິກກ່ອນ ມ ັ້ທີື່ໄດຸ້ລະບຸໃນສັນຍາປະກັນໄພ 
 (ຂ) ການທົດລອງ ຫລ  ວິທີການຜ່າຕັດທີື່ບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ອານຸຍາດຈາກ ທາງການເເພດ 
 (ຄ) ການຮັກສາທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ ການບົກຜ່ອງຂອງຮ່າງກາຍທີື່ເປັນມາແຕ່ເກີດ ຫລ  ໂລກກ າມະພັນ 
 (ງ) ການຮັກສາທີື່ເກີດຂ ັ້ນຈາກການເກີດລ ກ ການຫ ຸລ ກ ແລະ ການເຮັດຫມັນ 
 (ຈ) ການຮັກສາທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການມີບຸດຍາກ, ການເຊ ື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດ, ການອອ່ນເເອຈາກການຄຸມກ າເນີດ 

(ສ) ການຮັກສາທີື່ເກີດມາຈາກບ ໍ່ວ່າຈະເປັນທາງກົງ ຫລ  ທາງອຸ້ອມ ໃນການຂຸ້າຕົວຕາຍ, ການພະຍາຍາມຂຸ້າຕົວຕາຍ ຫລ  
 ທ າຮຸ້າຍຮ່າງກາຍຕົນເອງ ການຕິດເຫ ົັ້າຊ ັ້າເຮ ັ້ອ, ການໃຊຸ້ຕິດຢາເສບຕິດ 
(ຊ) ການຮັກສາຕ ໍ່ອາການ ເຈັບປ່ວຍ ຫລ  ບາດເຈັບ ທີື່ເກີດຈາກກິດຈະກ າທີື່ອັນຕະລາຍ ຫລ  ຈາກການແຂ່ງຂັນກິລາ ທີື່ເປັນ

ອາຊີບ  
ຫລ  ກິລາທີື່ໄດຸ້ຮັບຄ່າຕອບແທນເປັນລາຍໄດຸ້ 
(ຍ) ການຮັກສາທີື່ເປັນຜົນມາຈາກໂລກຕິດຕ ໍ່ທາງເພດສ າພັນໃດໆ ລວມເຖິງໂລກພ ມຄຸຸ້ມກັນບົກພ່ອງ ຫລ  ໂລດເອດ (HIV)  
ແລະ ພາວະແຊກຊຸ້ອນທີື່ເກີດຈາກໂລກເອດ. ໂດຍມີຂ ໍ້ກ ານົດດັົ່ງລຸ່ມນີັ້:   

(1). ຄ ານິຍາມຂອງໂລກເອດແມ່ນຖ ກໃຊຸ້ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ 1987, ຫລ  ການແກຸ້ໄຂໃດໆ ທີື່ຕາມມາ 
ຂອງຄ ານິຍາມໂດຍອົງການອານະໄມໂລກ 
(2). ການຕິດເຊ ັ້ອເອດ ຈະຖ ວ່າເກີດຂ ັ້ນເມ ື່ອເລ ອດຕິດໄວລັດດັົ່ງກ່າວ ຫລ  ການກວດສອບອ ື່ນໆ ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງທີື່ລະບຸ 
ໃນຄ າເຫັນຂອງຄ າເຫັນຂອງທາງບ ລິສັດປະກັນໄພ ບ ໍ່ວ່າຈະລະບຸວ່າຜ ຸ້ຕິດພະຍາດໂລກເອດ ຫລ  ຖ ເຊ ັ້ອເອດ 

(ດ) ການຮັກສາທີື່ກ່ຽວກັບ ໂລກປະສາດ ຫລ  ໂລກຈິດ 
(ຕ) ການຮັກສາທີື່ກ່ຽວກັບໂລກອຸ້ວນ ຫລ  ການລົດນໍ້ າຫນັກ 
(ຖ) ການຮັກສາ ທີື່ເກີດຂ ັ້ນບ ໍ່ວ່າທາງກົງ ຫລ  ທາງອຸ້ອມ ໂດຍ ສົງຄາມ (ຈະປະກາດ ຫລ  ບ ໍ່ປະກາດກ ຕາມ) ການຮຸກຮານ ຫລ  
 ການກະທ າຂອງສັດຕ ຕ່າງຊາດ, ສົງຄາມກາງເມ ອງ, ການປະຕິວັດ, ການກ ໍ່ການກະບົດ, ກ ໍ່ການຈາລະຈົນ, ການນັດຢຸດງານ,  
ການກ ໍ່ຄວາມວຸຸ້ນວາຍເຖີງຂັັ້ນລຸກຮ ັ້ຂ ັ້ນຕຸ້ານລັດຖະບານ 
(ທ) ການຊ ັ້ ຫລ  ໃຫຸ້ເຊົົ່າ ໃນການນ າໃຊຸ້ເຄ ື່ອງມ ພິເສດໃນການປ ີ່ື່ນປົວໃນທີື່ພັກອາໃສ ຂອງຜ ຸ້ປ່ວຍນອກ (ລວມທັງສະຖານທີື່, 
 ຂົນສົົ່ງ ແລະ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການບ ລິການເຄ ື່ອງໃຊຸ້ດັົ່ງກ່າວ) ທີື່ບ ໍ່ຈ າເປັນໃນການດ າເນີນການຜ່າຕັດ, ອຸປະກອນທຽມທາງການ 
ເເພດທີື່ໃຊຸ້ເພ ື່ອທົດແທນອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ເຄ ື່ອງຫັດຕ່າງໆ(ຫັດແຂຸ້ວ ແລະ ອ ື່ນໆ), ຂາທຽມ. ອຸປະກອນ ຫລ  ເຄ ື່ອງຈັກ 
ອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງການເເພດ ເຊັົ່ນ: ລົດເຂັນ, ອຸປະກອນຊ່ວຍຫັດຍ່າງ, ເຄ ື່ອງປະຖົມຕ່າງໆໃນບຸ້ານ, ເຄ ື່ອງລຸ້າງໄຕ,  
ເຄ ື່ອງຈັກຫາຍໃຈທຽມ, ເຄ ື່ອງອອັກຊີເຈັນ, ຕຽງນອນທີື່ໃຊຸ້ໃນໂຮງຫມ  ແລະ ເຄ ື່ອງໃຊຸ້ທາງການເເພດອ ື່ນໆ.   
(ນ) ການຮັກສາໃດໆ ທີື່ກ່ຽວກັບແຂຸ້ວ, ການສັນຍະກ າຄວາມງາມ ຫລ  ຜ່າຕັດທຽມ (ຍົກເວັັ້ນຄວາມຈ າເປັນທີື່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້
ຜ່າຕັດເພ ື່ອປົກປ ດຈາກອາການບາດເຈັບ ຫລ  ພະຍາດທີື່ເກີດຂ ັ້ນພາຍໃນ 365 ວັນ ນັບຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຫລ  
ການຜ່າຕັດຕົບແຕ່ງຫນຸ້າເອິກຫ ັງຈາກການຜ່າຕັດປ ີ່ນປົວມະເລັງເຕົັ້ານົມ) ແລະ ການປ ີ່ນປົວເພ ື່ອແກຸ້ໄຂຂອງສາຍຕາໃນກ ລະນີ
ເກີດມີການບາດເຈັບ ຈົນເຮັດໃຫຸ້ມີບັນຫາໃນການມອງເຫັນຂອງສາຍຕາ. 
(ບ) ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍສ າຫ ັບການກວດກາສາຍຕາ ແລະ ຫ  ທີື່ເປັນປະຈ າ , ລວມໄປເຖິງຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຂອງຄອນເເທັກເລັນ ແລະ ເຄ ື່ອງ 
ຊ່ວຍຟັງ. 
(ປ) ຄ່າບ ລິການ ພະຍາບານ ແລະ ການບ ລິການ ທີື່ພັກເພ ື່ອຮັກສາພະຍາບານ. 
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(ຜ) ການພັກຮັກສາ ແລະ ດ ແລ ທີື່ບຸ້ານພັກຮັບຮອງ ຫລ  ພະຍາບານ ສ າຫ ັບຜ ຸ້ປ່ວຍນອກ, ການດ ແລ ບ າບັດ ໃນສ ນບ າບັດ 
ຫລ  ທີື່ພັກຮັກສາພະຍາບານ, ການຮັກສາຕົວ ຫລ  ການຟ ົ້ນຟ  ຫລ  ສ ນບ າບັດຜ ຸ້ປວ່ຍນອກເຊັົ່ນ ຄ່າປ ກສາໃນການຟ ົ້ນຟຸ ແລະ 
ກາຍຍະພາບ. 
(ພ) ການບ ລິການທີື່ກ່ຽວກັບການຂົນສົົ່ງສຸກເສີນ, ການຍົກຍຸ້າຍສຸກເສີນ, ການຍົກຍຸ້າຍສຸກເສີນ, ການຊ່ວຍເຫລ ອໃນການ 
ເດີນທາງ ແລະ ການສົົ່ງຂົນສົົ່ງສົບກັບຄ ນບຸ້ານ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ໄດຸ້ລະບຸໃນ ການຄຸຸ້ມຄອງທົົ່ວໄປ ພາຍໃຕຸ້ສັນຍາປະກັນໄພ 
ສະບັບນີັ້ 
(ຟ) ຄ່າບ ລິການໃຫຸ້ຄ າປຶກສາ ສ າລັບຜ ຸ້ປ່ວຍນອກ ລວມເຖິງການກວດວິນິໄສ, ການທົດລອງໃນຫຸ້ອງປະຕິບັດການເເພດ ແລະ 
 ການຮັກສາ, ຍົກເວັັ້ນແຕ່ໄດຸ້ຮັບການຄຸຸ້ມຄອງໂດຍຈະແຈຸ້ງພາຍໃຕຸ້ສັນຍາປະກັນໄພນີັ້ 
(ມ) ການສັກຢາວັນຊີນ 
(ຢ) ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທີື່ບ ໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການແພດໂດຍກົງ ແຕ່ບ ໍ່ຈ າກັດ ເຊັົ່ນ: ຄ່າຈອດລົດ, ຄ່າບ ລິຫານທາງໂຮງຫມ ການລົງທະບຽນ
,ຄ່າຊັກເຄ ື່ອງ, ຄ່າເຊົົ່າໂທລະທັດ, ຄ່າຊ ັ້ຫນັງສ ພິມ ແລະ ຄ່າລາຍງານທາງການແພດ 
(ລ) ການຮັກສາທາງເລ ອກ ຫລ  ການຮັກສາທາງແຜນແພດຈີນ, ການບ າບັດຝາຕີນເພ ື່ອປ ີ່ນປົວພະຍາດ, ການນວດ ຫລ  ການ 
ເຂົັ້າຮັກສາທີື່ບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກແພດ  
(ວ) ການຮັກສາໃນໂຮງຫມ  ເພ ື່ອບົົ່ງມະຕິ ໃນຈຸດປະສົງເພ ື່ອປ້ອງກັນ, ການກວດເອັກສະເລ, ການກວດສຸຂະພາບຮ່າງກາຍທົົ່ວ
ໄປ, ຫລ  
(ຫ) ການລະເມີດ ຫລ  ພະຍາຍາມທີື່ຈະລະເມີດກົດຫມາຍ ຫລ  ຕ ໍ່ຕຸ້ານການຈັບກຸມ ຫລ  ການຖ ກກັກຂັງ.                 
 

 

ພາກທ ີ04: ຂ ໍ້ກ ານດົສດຸທຸ້າຍ. 
 

ມາດຕາ 13: ການດດັແກຸ້ສນັຍາປະກັນໄພ. 
ທຸກການປ່ຽນແປງ ແລະ ເພີື່ມເຕີມເນ ັ້ອໃນ ໃນສັນຍາປະກັນໄພຈະມີຜົນສັກສິດໄດຸ້ ກ ຕ ໍ່ເມ ື່ອໄດຸ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງທັງ
ສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ບ ລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພ ເທົົ່ານັັ້ນ. ຊ ື່ງຈະເຮັດບົດບັນທ ກ ຫລ  ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ
ຄົບຊຸດ ເພ ື່ອຄັດຕິດກັບສັນຍາປະກັນໄພ. 

 
ມາດຕາ 14: ການແກຸ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍງ່. 
         ທຸກຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທີື່ເກີດຂ ັ້ນຈາກສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນີັ້ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂໂດຍສັນຕິວິທີ ລະຫວ່າງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບປະກັນໄພ 
ແລະ   
         ບ ລິສັດປະກັນໄພກອ່ນ; 
         ໃນກ ລະນີ, ທັງສອງຝ່າຍ ຫາກບ ໍ່ສາມາດຕົກລົງ ຫລ  ແກຸ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງນັັ້ນໄດຸ້ ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງ ຫລ  ທັງສອງຝ່າຍ ສາມາດນ າ     
         ບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ໄປແກຸ້ໄຂຕາມຂະບວນລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
         ທັງສອງຝ່າຍ ຕຸ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. 

 

ມາດຕາ 15: ການສີັ້ນສດຸຄວາມຄຸຸ້ມຄອງຂອງສນັຍາປະກນັໄພ. 
ສັນຍາປະກັນໄພ ຈະສີັ້ນສຸດລົງໂດຍທັນທີ ເມ ື່ອມີເຫດການໃດໜ ື່ງເກີດຂ ັ້ນ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 
▪ ສັນຍາປະກັນໄພໝົດອາຍຸ ໂດຍບ ໍ່ມີການຕ ໍ່ສັນຍາໃໝ່; 
▪ ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບປະກັນໄພ ໄດຸ້ລະເມີດເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂ ໍ້ກ ານົດຂອງສັນຍາປະກັນໄພ; 
▪ ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບປະກັນໄພ ໄດຸ້ເສຍຊີວິດລົງ ແລະ ບ ລິສັດປະກັນໄພ ໄດຸ້ສົົ່ງຄ ນຄ່າປະກັນໄພທີື່ຍັງເຫລ ອ ໃຫຸ້ກັບຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນ

ປະໂຫຍດຂອງຜ ຸ້ກ່ຽວ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໃນມາດຕາ 07 ໃນເງ ື່ອນໄຂທົົ່ວໄປຂອງສັນຍາປະກັນໄສະບັບນີັ້; 

▪ ສັນຍາປະກັນໄພໄດຸ້ຮັບການຍົກເລີກ ໂດຍຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 07 ໃນເງ ື່ອນໄຂທົົ່ວໄປຂອງ
ສັນຍາສະບັບນີັ້; 

▪ ສັນຍາປະກັນໄພເປັນໂມຄະໂດຍເດັດຂາດ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 08 ໃນເງ ື່ອນໄຂທົົ່ວໄປຂອງສັນຍາປະກັນໄພ
ສະບັບນີັ້; 

▪ ສານຕັດສີນ ໃຫຸ້ສັນຍາປະກັນໄພເປັນໂມຄະ; 
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ຕາຕະລາງຄາ່ມ ແພດຜາ່ຕດັ 
 

ຊະນດິຂອງການຜາ່ຕດັ ລາຍການ ອັດຕາສນິທົດແທນ
ສ ງສດຸ 

ຜົັ້ງທຸ້ອງ 

 

 

▪ ການຕັດເອົາໄສຸ້ຕີື່ງອອກ 50 % 
▪ ການຜ່າຕັດລ າໄສຸ້ 75 % 
▪ ການຜ່າຕັດກະເພາະອາຫານ 75 % 
▪ ການຕ ໍ່ກະເພາະອາຫານ ແລະ ລ າໄສຸ້  65 % 
▪ ການປາດເອົາຖົງບີອອກ  75 % 
▪ ການຜ່າຕັດບ ລິເວນທຸ້ອງ ເພ ື່ອການບົົ່ງມະຕ,ິ ການປ ີ່ນປົວ ຫລ  ການຜ່າຕັດເອົາໜ ື່ງ ຫລ  ຫ າຍອະໄວຍະວະທີື່ຢ ທ່າງໃນນັັ້ນ

ອອກ. ຍົກເວັັ້ນອັນອ ື່ນ ທີື່ໄດຸ້ກ່າວໄວຸ້ໃນນັັ້ນ, ການຜ່າຕັດຕັັ້ງແຕສ່ອງຄັັ້ງ ຫລ  ຫ າຍກ່ວານັັ້ນ ກ່ຽວກັບພະຍາດອັນດຽວກັນ 
ໃຫຸ້ຖ ວ່າເປັນການຜ່າຕດັຄັັ້ງດຽວ  

55 % 

ອບັແຊ ▪ ການແຫກ ລະບາຍອັບແຊທີື່ຢ ຕ່ ັ້ນ, ຝ ໜອງ, ໜ ື່ງ ຫລ  ຫ າຍກວ່ານັັ້ນ  5 % 
▪ ການປ ີ່ນປົວຝ ຫ າຍຫົວ (ຝ ຮັງຕ ໍ່) ຫລ  ອັບແຊ ພຸ້ອມນອນໂຮງໝ ໍ 12 % 

ການຕດັກດຸ ▪ ນີັ້ວມ  ຫລ  ນິັ້ວຕີນ ແຕ່ລະນິັ້ວ 7 % 
▪ ມ , ປາຍແຂນ ຫລ  ຕີນຮອດຂ ໍ່ຕີນ 30 % 
▪ ແຂ່ງ, ແຂນ ຫລ  ກົກຂາ 50 % 
▪ ກົກຂາ ຮອດກະໂພກ 75 % 
▪ ການຕັດເຄີື່ງໂຕທາງລຸ່ມອອກໝດົ  100 % 

ນມົ ▪ ການຜ່າຕັດເອົານົມເບ ັ້ອງໜ ື່ງ ຫລ  ສອງເບ ັ້ອງອອກໝົດ ຫລ  ການຜ່າຕດັເຂົັ້າຫາກຸ້ອງຂີັ້ແຮຸ້  85 % 
▪ ການຜ່າຕັດເອົານົມເບ ັ້ອງໜ ື່ງ ຫລ  ສອງບ ັ້ອງອອກ ແບບທ າມະດາ  67 % 

ຜົັ້ງເອກີ ▪ ການຜ່າຕັດແປງຜົັ້ງເອິກຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ  100 % 
▪ ການຜ່າຕັດເອົາປອດອອກທັງໝົດ  100 % 
▪ ການຜ່າຕັດເອົາປອດ ຫລ  ພາກສ່ວນໜ ື່ງຂອງປອດອອກ  90 % 
▪ ການຜ່າເຂົັ້າໄປໃນຜົັ້ງເອິກເພ ື່ອການບົົ່ງມະຕ ິຫລ  ການປ ີ່ນປົວອະໄວຍະວະພາຍໃນໃດໜ ື່ງທີື່ຢ ຂຸ່້າງໃນ. ຍົກເວັັ້ນການບົົ່ງດ ດ  50 % 
▪ ການລະບາຍໜອງອອກ ຍົກເວັັ້ນການບົົ່ງດ ດ  12 % 
▪ ການເຮັດໃຫຸ້ມີລົມຢ ່ຜົັ້ງເອິກເອງ  12 % 
▪ ການບັນຈຸແຕລ່ະຂຸ້າງ ແຕຕຸ່້ອງບ ໍ່ເກີນ 6 ຄັັ້ງ  2 % 
▪ ການບົົ່ງມະຕິດຸ້ວຍການຊ່ອງເບີື່ງຫ ອດປອດ  20 % 
▪ ການຜ່າຕັດ, ຍົກເວັັ້ນເອົາຊິັ້ນສ່ວນນຸ້ອຍໆໄປກວດ  50 % 

ຫ  ▪ ການຜ່າຕັດເຈຸ້ຍຫ  10 % 
▪ ການຜ່າຕັດມັສຕອຍ ທັງໝດົຂຸ້າງດຽວ 55 % 
▪ ການຜ່າຕັດມັສຕອຍ ທັງໝດົສອງຂຸ້າງ  80 % 
▪ ການຜ່າຕັດເພ ື່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ຍິນສຽງ ຂຸ້າງດຽວ ຫລ  ທັງສອງຂຸ້າງ  100 % 
▪ ການຜ່າຕັດກ່ຽວກັບກະດ ກກົັ້ນໃນຫ ສ່ວນກາງ (Stapedotomy)  50 % 

ຫ ອດອາຫານ ▪ ການຜ່າຕັດຫ ອດອາຫານຕີບ  40 % 
▪ ການໃຊຸ້ກຸ້ອງສ່ອງກະເພາະອາຫານ  25 % 

ຕາ ▪ ການເອົາວັດຖຸນອກຕາອອກ, ອອກຈາກແກຸ້ວຕາ  5 % 
▪ ຈ ຮັບພາບຫ ຸດອອກ  100 % 
▪ ແກ່ນຕາຂຸຸ້ນ  60 % 
▪ ຕາກະດັນ  45 % 
▪ ການເອົາໜ່ວຍຕາອອກ  45 % 
▪ ການຕັດເອົາຊີັ້ນປົົ່ງອອກ  30 % 
▪ ການແຫກ, ລະບາຍຕາ, ຕາຕ ໍ້, ຕາຕອນ  10 % 

ກະດ ກຫກັ ▪ ການປ ີ່ນປົວກະດ ກໄມຸ້ຄານແບບທ າມະດາ, ກະດ ກເອ ັ້ອງ ຫລ  ກະດ ກປາຍແຂນ ໜ ື່ງກະດ ກ  25 % 
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▪ ກະດ ກກົັ້ນສຸດ  ກະດ ກຕີນ, ກະດ ກປາຍຕີນ ຫລ  ກະດ ກສົັ້ນນ່ອງ  25 % 
▪ ກົກຂາ  55 % 
▪ ພາກສ່ວນເທງີຂອງກະດ ກກົກແຂນ ຫລ  ແຂ່ງ ໜ ື່ງ ກະດ ກ  40 % 
▪ ນິັ້ວຕີນ ແຕ່ລະນິັ້ວ ຫລ  ກະດ ກຂຸ້າງ  15 % 
▪ ສອງກະດ ກປາຍແຂນ, ໝາກບຸ້າກຫົວເຂົົ່າ, ກະດ ກຊາມ ໂດຍບ ໍ່ໄດຸ້ດ ງ. 60 % 
▪ ສອງກະດ ກແຂງ່  50 % 
▪ ກະດ ກຄາງກະໄຕລຸ່ມ  35 % 
▪ ກະດ ກມ , ກະດ ກປາຍມ , ດັງ, ກະດ ກຂຸ້າງສອງທ່ອນ ຫລ  ຫ າຍກວ່ານັັ້ນ ຫລ  ກະດ ກໜຸ້າເອິກ  25 % 
▪ ກະດ ກຊາມໄຫ ່ດ ງ 31 % 
▪ ກະດ ກສັນຫ ັງ, ກະດ ກສັນຫ ັງທ່ອນຂວາງ ແຕລ່ະອັນ  20 % 
▪ ກະດ ກສັນຫ ັງ ການຫັກດຸ້ວຍການໜີບເຕັງ ໜ ື່ງ ຫລ  ຫ າຍ  50 % 
▪ ຂ ໍ່ມ   30 % 

ການແຕກຫກັ ຫລ  ຫກັຫ າຍປຽ່ງ: ▪ ສ າລັບ, ການແຕກຫັກເປ ດ ຫລ  ຫັກຫ າຍປ່ຽງໃຫຸ້ເພີື່ມຜົນປະໂຫຍດຂຸ້າງເທິງນີັ້ອີກ  95 % 
▪ ສ  ຳລບັ, ກຳນແຕກຫກັ ຊ ື່ ງຕອ້ງຜື່ຳຕດັທ ື່ ກ ື່ຽວກບັກະດກູໃຫເ້ພ ື່ ມຜນົປະໂຫຍດຂຳ້ງເທິງນ ອ້ ກ. 100 % 

ລະບົບທ າງເດີນປັດສະວ ະ ແລະ 
ລະບົບສ ບພັນ: 

▪ ການຜ່າຕັດເອົາໝາກໄຂ່ຫ ງັອອກ  75 % 
▪ ການເອົາໝາກໄຂ່ຫ ັງເຂົັ້າທີື່  75 % 
▪ ການຜ່າຕັດເອົາກຸ້ອນເບົັ້າອອກ, ຫນິັ້ວໃນໝາກໄຂ່ຫ ັງ, ທ ໍ່ຍຽວ່ ຫລ  ພົກຍ່ຽວ  75 % 
▪ ການຈ ດໂດຍໃຊຸ້ເຄ ື່ອງຊ່ອງເຂົັ້າໄປໃນ  35 % 
▪ ທ ໍ່ຍຽ່ວຕີບ ດຸ້ວຍການຜ່າຕດັ  50 % 
▪ ການຜ່າຕັດເຂົັ້າໄປໃນທ ໍ່ຍ່ຽວ  20 % 
▪ ການຜ່າຕັດລ ກໝາກອອກດຸ້ວຍວິທີການຄົບຖຸ້ວນ  75 % 
▪ ການຜ່າຕັດເອົາຕ່ອມລ ກໝາກອອກເປັນພາກສ່ວນ ດຸ້ວຍເຄ ື່ອງຊ່ອງເຂົັ້າໄປຂຸ້າງໃນ ດຸ້ວຍວິທີຜ່າຕັດອ ື່ນໆ 60 % 
▪ ການຜ່າຕັດເອົາແກ່ນອັນທະອອກ, ການຜ່າຕັດເອົາຫມວກປົກແກ່ນອັນທະອອກ  37 % 
▪ ຖົງຫ າຊ ມນ ້າ, ເສັັ້ນເລ ອດດ າຕີື່ງເປັນຖົງ 37 % 
▪ ການຜ່າຕັດມົດລ ກອອກໝດົ ສ າລັບມະເຮງັ  100 % 
▪ ການຜ່າຕັດລ ກນອກພົກ  60 % 
▪ ການຜ່າຕັດມົດລ ກອອກ ພຸ້ອມທັງເອົາຮວຍໄຂ,່ ທ ໍ່ສົົ່ງໄຂ່ (ປ ກມົດລ ກ) ແລະ ເອົາ ຫລ  ບ ໍ່ເອົາໄສຸ້ຕິື່ງອອກ  70 % 
▪ ການຂ ດ ຫລ  ການຈ ດປາກມົດລ ກ ທີື່ບ ໍ່ກ່ຽວກັບການຖ ພາ  10 % 
▪ ການຍະ ແລະ ຂ ດມົດລ ກ ທີື່ບ ໍ່ກ່ຽວກັບການຖ ພາ  20 % 
▪ ການປາດແປງອຸ້ອມຮ ທະວານ ຫລ  ຊ່ອງຄອດຈີກຂາດ ບ ໍ່ເຮດັທັນໃດໂລດພາຍຫ ັງການເກດີລ ກ ລວມເອົາການມີພົກຍຽ່ວ

ຢ່ອນເປັນຖົງ ແລະໃສຸ້ແກ່ທ່ອນສຸດຢ່ອນເປັນຖົງ  
37 % 

▪ ການຕັດເອົາກຸ້ອນເບົັ້າທີື່ຄຸ້າຍຄ ໃຍອອກໂດຍບ ໍ່ທ າການຜ່າຕັດເຂົັ້າໄປໃນໜຸ້າທຸ້ອງ  30 % 
▪ ຄ ໜຽງ - ການຕດັເອົາຄ ໜຽງອອກ, ລວມທຸກຂັັ້ນຂອງວທິີການຜ່າຕັດ  75 %  
▪ ອະໄວຍະວະຫ ອດ- ການປ ີ໋ນປົວດຸ້ວຍການສັກ, ວິທີການຄົບຖຸ້ວນ ສ າລັບ ອະໄວຍະວະຫ ອດທ າມະດາ  45 % 

▪ ອະໄວຍະວະຫ ອດ- ການປ ີ໋ນປົວດຸ້ວຍການສັກ, ວິທີການຄົບຖຸ້ວນ ສ າລັບ ອະໄວຍະວະຫ ອດເປັນຄ ່  45 % 
▪ ການຜ່າຕັດອອກໝດົ ລວມທັງການປ ີ່ນປົວດຸ້ວຍການສັກ ສ າລັບ ອະໄວຍະວະຫ ອດທ າມະດາ  45 % 
▪ ການຜ່າຕັດອອກໝດົ ລວມທັງການປ ີ່ນປົວດຸ້ວຍການສັກ ສ າລັບ ອະໄວຍະວະຫ ອດເປັນຄ ່  65 % 

ຂ ໍ່ ແລະ ການຫ ດຸໂບກຂອງຂ ໍ່ 
(ສ  ຳລ ັບ, ກຳນຫ ຼຸ ດໂບກຊ ື່ ງຈ  ຳ 

ເປັນຕ້ອງໄດ້ຜື່ຳຕດັດື່ວນ ແມ ື່ນ

ໃຫ້ ເພ ື່ ມ ຂ ້ ນອ ກທ ົບ ເທົື່ ຳຂອງ

ອດັຕຳສິນທດົແທນທ ື່ ກ  ຳນດົໄວໃ້ນ

ລຳຍກຳນຂຳ້ງເທິງນ )້ 

 

▪ ການແຫກເຂົັ້າໄປໃນຂ ໍ່ ສ າລັບພະຍາດ ແລະ ການຜິດປົກະຕິ  ຍົກເວັັ້ນທີື່ໄດຸ້ກ່າວມາຂຸ້າງໃນ ແລະ ຍົກເວັັ້ນການບົົ່ງດ ດ  25 % 
▪ ການແຫກເຂົັ້າໄປໃນບ່າໄຫ ,່ ສອກ, ສະໂພກ, ຫົວເຂົົ່າຍົກເວັັ້ນການບົົ່ງດ ດ  37 % 
▪ ການແຫກ, ຜ່າຕັດເອົາຂ ໍ່ເຂົັ້າທີື່ເດີມ(ແປງຂ ໍ່), ການຜ່າຕັດເຮັດໃຫຸ້ຂ ໍ່ແຂງ, ບ່າໄຫ ,່ ກະໂພກ ຫລ   ກະດ ກສັນຫ ັງ  95 % 
▪ ຫົວເຂົົ່າ, ຂ ໍ່ສອກ, ຂ ໍ່ມ  ຫລ  ຂ ໍ່ຕີນ  50 % 
▪ ການຫ ຸດໂບກຂອງນິັ້ວມ  ຫລ  ນິັ້ວຕີນ ແຕ່ລະນິັ້ວ  5 % 
▪ ບ່າໄຫ ,່ ສອກ, ຂ ໍ່ມ  ຫລ  ຂ ໍ່ຕີນ  20 % 
▪ ກະດ ກຄາງກະໄຕ  10 % 
▪ ຂ ໍ່ກະໂພກ  70 % 
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▪ ຫົວເຂົົ່າ (ຍົກເວັັ້ນໝາກບຸ້າຫົວເຂົົ່າ)  30 %  
▪ ໝາກບຸ້າຫົວເຂົົ່າ  15 % 

ດງັ ▪ ການຜ່າຕັດດັງ  5 % 
▪ ການຜ່າຕັດຜົັ້ງດັງ ໂດຍທາງນອກດັງ  20 % 
▪ ການຜ່າຕັດຜົັ້ງດັງ ໂດຍຜ່ານເຂົັ້າທາງໃນດັງ  40 % 
▪ ການຜ່າຕັດເອົາຕິື່ງທາງໃນດັງອອກ, ໜ ື່ງ ຫລ  ຫ າຍອັນ 30 % 
▪ ການຜ່າຕັດກຸ້ອງເຫຍ ື່ອເມ ອກ  30 % 
▪ TURBINECTOMY (ການຜ່າຕັດເອົາ Turbin ໃນດັງອອກ)  15 % 

ການບົົ່ງດ ດ ▪ ການບົົ່ງດ ດທຸ້ອງ  12 % 
▪ ຜົັ້ງເອິກ ຫລ  ພົກຍ່ຽວ ຍົກເວັັ້ນການແຍ່ສາຍສວນຍ່ຽວ  7 % 
▪ ເຈັັ້ຍຫ , ຖົງຫ າຊ ມນ ້າ, ຂ ໍ່ ຫລ  ກະດ ກສັນຫ ັງ  7 % 

ໃສຸ້ແກທ່ອ່ນສດຸ ▪ ການຜ່າຕັດອອກໝົດສ າລັບມະເຮັງທຸກໄລຍະ ລວມທັງການເອົາລ າໃສຸ້ອອກມາເປັນຮ ອາຈົມໃໝ່  100 % 
▪ ລິດສະດວງທະວານນອກ ການເອົາອອກໝົດ 15 % 
▪ ລິດສະດວງທະວານໃນ ຫລ  ນອກ ລວມທັງໃສຸ້ແກ່ທ່ອນສຸດຢ່ອນ, ເອົາອອກໝົດ ຫລ  ປ ີ່ນປົວດຸ້ວຍການສັກຢາຄົບຖຸ້ວນ  40 % 
▪ ຮ ຊ ມຢ ່ຮ ທະວານ  40 % 
▪ ຮອຍແຫງຢ ່ຮ ທະວານ 15 % 
▪ ການຜ່າຕັດລ າໃສຸ້ແກ່ທ່ອນສຸດອ ື່ນໆ  30 % 

ກະໂຫ ກຫວົ ▪ ການຜ່າຕັດກະໂຫ ກຫົວ, ການເຈາະກະໂຫ ກຫົວ ຍົກເວັັ້ນການບົົ່ງດ ດ  100 % 
▪ ການເອົາປ່ຽງກະໂຫ ກຫົວ ທີື່ເຈາະອອກ ຫລ  ເພ ື່ອແກຸ້ໄຂການໜີບເຕັງ  50 % 

ຄ  ▪ ການຜ່າຕັດເອົາຕ່ອມອາມີດານອອກ ຫລ  ເອົາທັງຕ່ອມກະດັນອອກ  35 % 
▪ ການໃຊຸ້ເຄ ື່ອງຊ່ອງເບິື່ງຄ ເພ ື່ອການບົົ່ງມະຕິ  20 % 

ກຸ້ອນເບົັ້າ (ເນ ັ້ອງອກ) 
(ໃນກ ລະນີທີື່ມີການປ ີ່ນປົວດຸ້ວຍແສງ
ລັ ງສີ  (x) ຫ ລ  ທ າດ ຣ າດີ ອ ອມ 

(Radium), ສ າລັບ ບ ໍ່ວ່າເນ ັ້ອງອກ
ຊະນິດໃດ ທີື່ໄດຸ້ກ່າວໄວຸ້ໃນຂຸ້າງເທິງ
ການທົດແທນສ ງສຸດ ສາມາດຈ່າຍໃຫຸ້ 
ສ າລັ ບ  ກ ານ ປ ີ່ ນ ປົ ວ ຢ່ າ ງ ເຕັ ມ
ສ່ວນລວມທັງການຜ່າຕັດນັັ້ນໆ) 
 

▪ ການຜ່າຕັດເນ ັ້ອງອກຊະນິດຮຸ້າຍແຮງ ຍົກເວັັ້ນເນ ັ້ອງອກຊັັ້ນເຍ ື່ອເມ ອກ, ຜິວໜັງ ແລະ ແຜຈຸລັງກຸ້ອງໜັງ  85 % 
▪ ເນ ັ້ອງອກຊະນິດຮຸ້າຍແຮງຂອງຊັັ້ນເຍ ື່ອເມ ອກ, ຜີວໜັງ ແລະ ແຜຈຸລັງກຸ້ອງໜັງ  45 % 
▪ ການຜ່າຕັດເນ ັ້ອງອກຊະນິດ POLONIDAL SINUS ຫລ  ກຸ້ອນເບົັ້າຖົງນ ້າ ຊະນິດດັົ່ງກ່າວ  25 % 
▪ ເນ ັ້ອງອກຊະນິດບ ໍ່ຮຸ້າຍແຮງຂອງແກ່ນອັນທະ ຫລ  ນົມ  20 % 
▪ ຕ່ອມກະດັນ (GANGLION)  10 % 
▪ ຂີັ້ກະຕອດ ຫລ  ໄຝ  7 % 
▪ ເນ ັ້ອງອກຊະນິດບ ໍ່ຮຸ້າຍແຮງແຫ່ງດຽວ ຫລ  ຫ າຍແຫ່ງ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ຈະລະບຸໄວຸ້ໄດຸ້ນອນໂຮງໝໍ  25 % 
▪ ເນ ັ້ອງອກຊະນິດບ ໍ່ຮຸ້າຍແຮງແຫ່ງດຽວ ຫລ  ຫ າຍແຫ່ງ ທີື່ບ ໍ່ໄດຸ້ນອນໂຮງໝໍ  7 % 

ເສັັ້ນເລ ອດ  
 

▪ ການຜ່າຕັດເສັັ້ນເລ ອດທຸກຢ່າງ ຫລ  ການສັກຢາໃນຂາຂຸ້າງດຽວ  35 % 
▪ ການຜ່າຕັດເສັັ້ນເລ ອດທຸກຢ່າງ ຫລ  ການສັກຢາໃນຂາສອງຂຸ້າງ  50 % 

 

 

 

 
ໝາຍເຫດ : ການຊ າລະຄ່າປະກັນໄພຕາມມ ນຄ່າໃນໃບເກັບເງິນ ຫມາຍເຖິງທ່ານໄດຸ້ຍອມຮັບເງ ື່ອນໄຂສະເພາະ 
              ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທົົ່ວໄປຂອງສັນຍາປະກັນໄພ. 

 


