
 

สญัญาเพิม่เติมโรครา้ยแรง ดี แคร ์(D Care) 

สญัญาเพิม่เตมิฉบบัน้ี ถอืเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัทีส่ญัญาเพิม่เตมิฉบบัน้ีแนบอยู่ และ                 

สญัญาเพิม่เตมิฉบบัน้ีจะมผีลบงัคบัต่อเมือ่ไดม้กีารช าระเบี้ยประกนัภยัของสญัญาเพิม่เตมิน้ีแลว้ บรรดาขอ้ก าหนดและ

เงือ่นไขที่ปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัทีส่ญัญาเพิม่เตมิน้ีแนบอยู่ หากขดัหรอืแยง้กบัสญัญาเพิ่มเตมิน้ีใหใ้ชข้อ้ความของ

สญัญาเพิม่เตมิฉบบัน้ีบงัคบั ส่วนขอ้ความทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้ใหใ้ชข้อ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยับงัคบัใชก้บั                  

สญัญาเพิม่เตมิน้ีโดยอนุโลม 

ค านิยาม 

ถอ้ยค าและค าบรรยายซึง่มคีวามหมายเฉพาะทีไ่ดใ้หไ้วใ้นส่วนใดกต็ามของสญัญาเพิม่เตมิน้ี จะถอืว่ามคีวามหมาย

เดยีวกนัท ัง้หมดไมว่่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม 

จ านวนเงนิเอาประกนัภยั หมายถงึ จ านวนเงนิเอาประกนัภยัของสญัญาเพิม่เตมิน้ี  

 

แพทย ์ หมายถงึ แพทยแ์ผนปจัจุบนัทีไ่ดข้ึ้นทะเบยีนกบัแพทยสภาใหเ้ป็นผูใ้หบ้ริการในการรกัษาหรอื       

การผ่าตดัได ้ แต่ไมใ่ช่แพทยท์ีเ่ป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืเป็นคู่สมรส   

หรอืผูท้ีส่บืสายโลหติเดียวกนักบัผูเ้อาประกนัภยั 

 

การวนิิจฉยั หมายถงึ ผลการวนิิจฉยัโรคทีช่ดัเจนของแพทย ์โดยยดึถอืจากหลกัฐานที่แน่ชดั เพือ่ใชอ้า้งองิ

ถงึโรครา้ยแรงทีเ่กี่ยวขอ้งตามค าจ ากดัความภายใตส้ญัญาเพิม่เติมฉบบัน้ี หรอืใน

กรณีทีข่าดหลกัฐานแน่ชดัจะตอ้งแสดงหลกัฐานการตรวจทางรงัสวีทิยา 

(radiological), อาการและอาการแสดง (clinical), หลกัฐานทางจลุกายวภิาค 

(histological) หรอื หลกัฐานทางหอ้งปฏบิตักิาร (laboratory) ใหก้บับรษิทั 

 

ปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนั หมายถงึ ความสามารถในการปฏบิตัภิารกิจหลกัประจ าวนัของคนปกต ิ6 กจิกรรม ซึง่เป็น

เกณฑท์างการแพทยใ์นการประเมนิผูป่้วยทีไ่มส่ามารถปฏบิตัภิารกจิดงักลา่วได ้

ดงัน้ี 

  (1)  ความสามารถในการเคลือ่นยา้ย เช่น ความสามารถในการเคลือ่นยา้ยจาก

เกา้อี้ไปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดร้บัการช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืใช ้

อปุกรณช่์วย 

  (2)  ความสามารถในการเดนิหรอืเคลือ่นที ่เช่น ความสามารถในการเดนิหรอื

เคลือ่นทีจ่ากหอ้งหน่ึงไปยงัอกีหอ้งหน่ึงไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดร้บัความ

ช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืใชอุ้ปกรณช่์วย 



 

  (3)  ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรอืถอดเสื้อผา้

ไดด้ว้ยตนเองโดยไมต่อ้งไดร้บัความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืใชอุ้ปกรณช่์วย 

  (4)  ความสามารถในการอาบน า้ช าระร่างกาย เช่น ความสามารถในการอาบน า้ 

รวมถงึการเขา้และออกจากหอ้งอาบน า้ไดด้ว้ยตนเองโดยไมต่อ้งไดร้บั                   

ความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืใชอ้ปุกรณช่์วย 

  (5)  ความสามารถในการรบัประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการรบัประทาน

อาหารไดด้ว้ยตนเองโดยไมต่อ้งไดร้บัความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืใชอ้ปุกรณช่์วย 

  (6)  ความสามารถในการขบัถ่าย เช่น ความสามารถในการใชห้อ้งน า้เพือ่ 

การขบัถ่าย รวมถงึการเขา้และออกจากหอ้งน า้ไดด้ว้ยตนเองโดยไมต่อ้งไดร้บั 

ความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืใชอ้ปุกรณช่์วย 

 

การจดัระดบัความผดิปกติ

ของหวัใจของ The New 

York Heart 

Association (NYHA) 

Functional 

Classification 

หมายถงึ เกณฑก์ารจดัระดบัความผดิปกตขิองหวัใจโดยอา้งองิจาก New York Heart 

Association จากสหรฐัอเมริกาซึง่ใชเ้ป็นมาตรฐานส าหรบัการประเมนิ 

ความผดิปกตขิองหวัใจเมือ่เทยีบกบัความสามารถในการมกีจิกรรมประจ าวนัต่างๆ                

4 ระดบั ดงัน้ี 

 

   ระดบั 1 สามารถปฏบิตัิกจิวตัรประจ าวนัไดโ้ดยไมจ่ ากดัและไมส่่งผลใหเ้กดิ

อาการผดิปกต ิเช่น เหน่ือย ใจส ัน่ หายใจล าบาก หรอืเจ็บหนา้อก (Angina Pain) 

   ระดบั 2 สามารถปฏบิตัิกจิวตัรประจ าวนัโดยมขีอ้จ ากดัเลก็นอ้ย เช่น เหน่ือย  

ใจส ัน่ หายใจล  าบาก หรอืเจบ็หนา้อก (Angina Pain) ซึง่คนปกตจิะไมม่อีาการ

ดงักลา่ว 

   ระดบั 3 สามารถปฏบิตัิกจิวตัรประจ าวนัโดยมขีอ้จ ากดัอย่างมาก เมือ่มกีาร

ปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนัเพยีงเลก็นอ้ย กส็่งผลใหเ้กิดอาการผดิปกตเิช่น เหน่ือย ใจ

ส ัน่ หายใจล  าบาก หรอืเจ็บหนา้อก (Angina Pain) 

   ระดบั 4 ไมส่ามารถปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนัใดๆ ไดเ้ลย เน่ืองจากมอีาการ

ผดิปกต ิเช่น เหน่ือย ใจส ัน่ หายใจล าบาก แมใ้นขณะพกั 

 

 

 

 

 

 



 

เงือ่นไขแห่งสญัญาเพิม่เตมิ 

1. การไมโ่ตแ้ยง้หรอืคดัคา้นความไมส่มบูรณข์องสญัญาเพิม่เตมิ 

บริษทัจะไมโ่ตแ้ยง้หรอืคดัคา้นความไมส่มบูรณ์ของสญัญาเพิม่เตมิน้ี เมือ่สญัญาเพิม่เติมน้ีมผีลบงัคบัในขณะที่ 

ผูเ้อาประกนัภยัมชีวีติอยู่เป็นเวลาตัง้แต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นบัแต่วนัเริ่มมผีลคุม้ครองตามสญัญาเพิม่เตมิน้ี หรอื 

ผูเ้อาประกนัภยัไดท้  าสญัญาเพิม่เตมิกบับรษิทัตดิต่อกนัมาไม่นอ้ยกว่าสองปี (2 ปี) และมชีวีติอยู่เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 

สองปี (2 ปี) ดว้ย หรอืหากมกีารต่ออายุสญัญาเมือ่สญัญาเพิม่เตมิสิ้นผลบงัคบั (Reinstatement) ใหน้บัแต่วนัเริ่มม ี        

ผลคุม้ครองตามการต่ออายุคร ัง้สุดทา้ย หรอืวนัทีบ่รษิทัอนุมตัิใหเ้พิม่จ านวนเงนิเอาประกนัภยัของสญัญาเพิ่มเติมน้ี             

แลว้แต่กรณีใดจะเกดิขึ้นภายหลงั ท ัง้น้ี ในกรณีที่บรษิทัอนุมตัใิหเ้พิม่จ านวนเงนิเอาประกนัภยั บรษิทัจะโตแ้ยง้หรอืคดัคา้น

ความไมส่มบูรณข์องสญัญาเพิ่มเตมิเฉพาะในส่วนของจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่เพิม่ขึ้นเท่านัน้  

ในกรณีที่บริษทัทราบขอ้มลูอนัจะบอกลา้งสญัญาไดต้ามวรรคหน่ึง แต่มไิดใ้ชส้ทิธิบอกลา้งสญัญาภายในก าหนด

หน่ึงเดอืน (1 เดอืน) นบัแต่ทราบขอ้มลูนัน้ บริษทัไมอ่าจบอกลา้งความสมบูรณข์องสญัญาเพิม่เตมิในกรณีน้ีได ้

2. การบอกกลา่วเรยีกรอ้ง  

ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั หรือผูร้บัประโยชน ์จะตอ้งบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรให ้

บริษทัทราบภายใน 60 วนั นับแต่วนัที่ผู เ้อาประกนัภยัไดร้บัการวินิจฉัยและหรือยืนยนัจากแพทยว์่าเจ็บป่วยดว้ย               

โรครา้ยแรงที่ใหค้วามคุม้ครอง หรอืวนัที่ผูเ้อาประกนัภยัเสยีชีวติ เวน้แต่ จะพสูิจนไ์ดว้่ามเีหตจุ  าเป็นอนัสมควร ซึ่งไมอ่าจ

แจง้ใหบ้ริษทัทราบกรณีที่มเีหตุจ  าเป็นไม่อาจบอกกล่าวการเรยีกรอ้งไดภ้ายในก าหนด ใหบ้อกกล่าวการเรยีกรอ้งนัน้ไปยงั

บรษิทัโดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะกระท าได ้โดยจะไมท่  าใหส้ทิธกิารเรียกรอ้งเสยีไป 

3.การส่งหลกัฐานพสูิจนเ์รยีกรอ้ง 

ผูเ้อาประกนัภยัหรอืตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั หรอืผูร้บัประโยชน ์ตอ้งส่งหลกัฐานรายงานผลการตรวจและ

วนิิจฉยัของแพทยต์ามทีจ่  าเป็นต่อการพจิารณาแต่ละโรครา้ยแรง โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั ภายใน 180 วนั            

นบัแต่วนัทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัการวนิิจฉยัและหรอืยนืยนัจากแพทยว์่าเจบ็ป่วยดว้ยโรครา้ยแรงทีใ่หค้วามคุม้ครอง หรอื

วนัทีผู่เ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ ท ัง้น้ี การไมส่่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักลา่วไมท่  าใหส้ทิธใินการเรยีกรอ้งเสยีไป                 

หากแสดงใหเ้หน็ไดว้่ามเีหตอุนัสมควรทีไ่มส่ามารถส่งหลกัฐานดงักลา่วไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนด แต่ไดส้่งโดยเรว็ที่สุด

เท่าทีจ่ะกระท าไดแ้ลว้ 

 

 

 

 



 

4. การชดใชเ้งนิตามสญัญาเพิม่เตมิ 

     เมือ่บริษทัไดร้บัค าเรียกรอ้งพรอ้มเอกสารหลกัฐานครบถว้นถูกตอ้ง บริษทัจะชดใชเ้งนิตามสญัญาเพิ่มเติมน้ีให ้

แลว้เสรจ็ภายในสบิหา้วนั (15 วนั)  

     ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าการเรียกรอ้งใหบ้ริษทัชดใชเ้งนิตามสญัญาเพิ่มเติมน้ีไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง

คุม้ครอง ระยะเวลาตามวรรคหน่ึงอาจขยายออกไปไดต้ามความจ าเป็น แต่ท ัง้น้ีจะตอ้งไม่เกินเกา้สบิวนั (90 วนั) นบัแต่

วนัทีบ่รษิทัไดร้บัเอกสารครบถว้นถกูตอ้ง 

            บริษทัจะจ่ายเงนิผลประโยชนต์ามสญัญาเพิม่เติมน้ี ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติก่อน

มีการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาเพิ่มเติม บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาเพิ่มเติมน้ีใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์ตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยั หรอื บนัทกึสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้ม)ี 

5. การตรวจทางการแพทย ์

  ภายในระยะเวลาอนัสมควร เมื่อบริษทัเห็นว่าจ าเป็นและไม่ขดัต่อหลกักฎหมายหรือหลกัศาสนา บริษทัมสีิทธิ

ตรวจสอบการวินิจฉยัและหรือยืนยนัของแพทยห์รือชนัสูตรพลกิศพของผูเ้อาประกนัภยัเท่าที่จ  าเป็นกบัการประกนัภยัน้ี

โดยค่าใชจ่้ายของบรษิทั  

     ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูร้บัประโยชน์ ไม่ยินยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบประวตัิการรกัษาพยาบาล และ                  

การตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยั เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัสามารถปฏิเสธการให ้              

ความคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้

6. ระยะเวลาทีไ่มคุ่ม้ครอง (Waiting Period) 

สญัญาเพิม่เตมิน้ีจะไมคุ่ม้ครองการเจ็บป่วยดว้ยโรครา้ยแรงหรือความผดิปกตซิึง่แพทยย์นืยนัและมหีลกัฐานชดัเจน

ว่าเกี่ยวขอ้งกบัโรครา้ยแรงทีไ่ดร้บัความคุม้ครองภายใตส้ญัญาเพิม่เตมิน้ี ที่เกดิขึ้นภายใน 90 วนั  นบัแต่วนัเริ่มมผีลคุม้ครอง

ตามสญัญาเพิม่เติมน้ี หรอืหากมกีารต่ออายุสญัญาเมือ่สญัญาเพิ่มเตมิสิ้นผลบงัคบั (Reinstatement) ใหน้บัแต่วนัเริ่มม ี         

ผลคุม้ครองตามการต่ออายุคร ัง้สุดทา้ย หรอืวนัทีบ่รษิทัอนุมตัิใหเ้พิม่จ านวนเงนิเอาประกนัภยัของสญัญาเพิ่มเติมน้ี แลว้แต่     

วนัใดจะเกดิขึ้นภายหลงั ท ัง้น้ี ในกรณีที่บริษทัอนุมตัใิหเ้พิม่จ านวนเงนิเอาประกนัภยั บริษทัจะไมคุ่ม้ครองเฉพาะในส่วนของ

จ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีเ่พิม่ขึ้นเท่านัน้ 

7. การสิ้นสุดผลบงัคบัของสญัญาเพิม่เตมิ 

สญัญาเพิม่เตมิฉบบัน้ีจะสิ้นผลบงัคบัทนัทโีดยอตัโนมตั ิในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

  7.1  เมือ่กรมธรรมป์ระกนัภยัที่สญัญาเพิม่เตมิน้ีแนบอยู่ครบก าหนดสญัญาหรอืสิ้นผลบงัคบัในกรณีทีก่รมธรรม ์

ประกนัภยัทีส่ญัญาเพิม่เตมิน้ีแนบอยู่สิ้นสุดลงจากการเวนคืน บรษิทัจะคืนเบี้ยประกนัภยัส่วนที่ยงัไมไ่ดใ้หค้วามคุม้ครอง

ตามส่วนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัผลประโยชนภ์ายใตส้ญัญาเพิม่เตมิน้ีแลว้  



 

7.2  เมือ่สญัญาเพิม่เตมิฉบบัน้ีครบก าหนดระยะเวลาทีใ่หค้วามคุม้ครอง 

7.3  เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบี้ยประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนัการช าระเบี้ยประกนัภยั สญัญาเพิม่เตมิ

ฉบบัน้ีย่อมจะสิ้นผลบงัคบันบัแต่วนัครบก าหนดช าระเบี้ยประกนัภยั  เวน้แต่ กรณีทีม่กีารกูย้มืช าระเบี้ยประกนัภยัโดย

อตัโนมตัิ 

7.4  ณ วนัครบรอบปีของกรมธรรมป์ระกนัภยัทีผู่เ้อาประกนัภยั มอีายุครบ 80 ปี 

7.5  เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัเปลีย่นเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งนิส าเรจ็ หรอืแปลงเป็นการประกนัภยัแบบขยายเวลา  

7.6  เมือ่มกีารจ่ายผลประโยชนข์องสญัญาเพิม่เตมิน้ีเตม็จ านวนเงนิเอาประกนัภยัครบทกุขอ้ตกลงคุม้ครองที่

ระบใุนตารางความคุม้ครอง หรือตามเงือ่นไขการจ่ายผลประโยชนท์ีก่  าหนด 

7.7 เมือ่ผูเ้อาประกนัภยับอกเลกิสญัญาเพิม่เตมิฉบบัน้ี ตามขอ้ 8. การบอกเลกิสญัญา 

การสิ้นผลบงัคบัของสญัญาเพิ่มเตมิน้ี จะไม่กระทบต่อสทิธกิารเรียกรอ้งใดๆ ทีม่อียู่ก่อนการสิ้นผลบงัคบัของ 

สญัญาเพิม่เตมิน้ี   

 8.การบอกเลกิสญัญา 

ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธิบอกเลกิสญัญาเพิ่มเติมฉบบัน้ี โดยการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรถงึบรษิทั โดยบรษิทัจะคืน              

เบี้ยประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามส่วนส าหรบัระยะเวลาที่ยงัไมไ่ดร้บัความคุม้ครอง เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บั

ผลประโยชนภ์ายใตส้ญัญาเพิม่เตมิน้ีแลว้ 

9. การรบัประกนัการต่ออายุเมือ่ครบรอบปีกรมธรรม ์(Guarantee Renewal) 

ผูเ้อาประกนัภยัอาจต่ออายุสญัญาเพิ่มเติมน้ีไดเ้มือ่ครบรอบปีกรมธรรมข์องวนัที่ในกรมธรรมป์ระกนัภยั จนถึง

รอบปีกรมธรรมท์ี่ผู เ้อาประกนัภยัมีอายุ 79 ปี โดยการช าระเบี้ยประกนัภยัในวนัหรือก่อนวนัครบก าหนดช าระเบี้ย

ประกนัภยั  หรือภายในระยะเวลาผ่อนผนัการช าระเบี้ยประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัที่สญัญาเพิ่มเติ มน้ีแนบอยู่ 

ตามอตัราเบี้ยประกนัภยัของบริษทัที่ใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ โดยบริษทัจะใหค้วามคุม้ครองการเจ็บป่วยดว้ยโรครา้ยแรงที่

ก  าหนดไวใ้นสญัญาเพิ่มเติมน้ีต่อเน่ืองโดยจะไม่น าเงือ่นไขขอ้ 6. ระยะเวลาที่ไม่คุม้ครอง (Waiting Period) มาใชบ้งัคบั

ส าหรบัปีต่ออายุ 

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัขอเพิ่มจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ความคุม้ครองในส่วนของจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่

เพิม่ขึ้นจะมผีลบงัคบัเมือ่ไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัแลว้ 

 

 

 

 



 

10. การต่ออายุสญัญาเมือ่สญัญาเพิม่เตมิสิ้นผลบงัคบั (Reinstatement) 

หากสญัญาเพิ่มเติมน้ีสิ้นผลบงัคบัลงเน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบี้ยประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนั              

การช าระเบี้ยประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัที่สญัญาเพิ่มเติมน้ีแนบอยู่ ผูเ้อาประกนัภยัสามารถขอต่ออายุสญัญา

เพิ่มเติมน้ีได ้โดยการแจง้ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึบรษิทัพรอ้มแสดงหลกัฐานพสูิจนค์วามสมบูรณ์แห่งร่างกาย

โดยเสียค่าใชจ่้ายเอง และสญัญาเพิ่มเติมน้ีจะต่ออายุไดโ้ดยความยินยอมของบริษทัและผูเ้อาประกนัภยัไดช้ าระเบี้ย

ประกนัภยัตามอตัราเบี้ยประกนัภยัของบริษทัทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ 

11.การปรบัเบี้ยประกนัภยั 

บริษทัจะปรบัเบี้ ยประกันภ ัยในรอบปีกรมธรรม์ตามเกณฑ์อายุ และหรืออาชีพที่ เปลี่ยนแปลงไปของ                              

ผูเ้อาประกนัภยั ตามอตัราที่บริษทัไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีน ซึ่งกรณีมกีารปรบัเบี้ยประกนัภยั บรษิทัจะแจง้ให ้            

ผูเ้อาประกนัภยัทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไมน่อ้ยกว่าสามสบิวนั (30 วนั) 

 

12. ขอ้ยกเวน้ 

12.1 กรณีเจ็บป่วยดว้ยโรครา้ยแรง เวน้แต่การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางออ้ม ท ัง้หมดหรือ

แต่บางส่วน อนัเน่ืองมาจากสาเหตดุงัต่อไปน้ี 

1)   ความผดิปกตซิึง่แพทยย์นืยนัและมหีลกัฐานชดัเจนว่าเกี่ยวขอ้งกบัโรครา้ยแรงหรอืโรครา้ยแรงทีเ่กิดขึ้นก่อน 

วนัเริ่มมผีลคุม้ครองตามสญัญาเพิม่เตมิน้ี หรอืก่อนวนัทีใ่หม้กีารต่ออายุสญัญาเมือ่สญัญาเพิม่เติม สิ้นผลบงัคบั 

(Reinstatement) หรอืก่อนวนัทีบ่รษิทัอนุมตัใิหเ้พิม่จ านวนเงนิเอาประกนัภยัของสญัญาเพิม่เติมน้ี แลว้แต่วนัใด

จะเกดิขึ้นภายหลงั ท ัง้น้ี  ในกรณีที่บริษทัอนุมตัใิหเ้พิม่จ านวนเงนิเอาประกนัภยั บรษิทัจะไม่คุม้ครองเฉพาะใน 

ส่วนของจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีเ่พิม่ขึ้นเท่านัน้   

               เวน้แต่ ผูเ้อาประกนัภยั ไดแ้ถลงใหบ้รษิทัทราบและบรษิทัยนิยอมรบัความเสีย่งภยั โดยไม่มเีงือ่นไข  

ยกเวน้ความคุม้ครองดงักลา่ว  

2) การฆ่าตวัตาย หรอืการท ารา้ยร่างกายตนเอง หรอืพยายามกระท าเช่นว่านัน้  

3)  สูดดม กนิ ดื่ม ฉีด หรอืน าสารมพีษิเขา้ร่างกายไมว่่าดว้ยวธิใีด ในขณะทีรู่ส้กึผดิชอบ หรอืวกิลจรติ  

หรอืไมก่ต็าม 

4)  ผูเ้อาประกนัภยัปฏเิสธไมย่อมรบัการรกัษา แนะน า หรอื ปฏบิตัติามค าแนะน าของแพทย ์

5) การตรวจรกัษาพยาบาลทีผู่เ้อาประกนัภยั ซึง่เป็นแพทยส์ ัง่ใหแ้ก่ตวัเอง รวมท ัง้การตรวจรกัษาพยาบาลจาก 

แพทยผู์ซ้ึง่เป็น บดิา มารดา คู่สมรส หรอืบตุรของผูเ้อาประกนัภยั 

 

 



 

6)  การตดิเชื้อไวรสัภมูคุิม้กนับกพร่อง (HIV Positive) หรอืภาวะของโรคภมูคุิม้กนับกพร่อง (AIDS)  

ของผูเ้อาประกนัภยัไมว่่าจะทางตรงหรอืทางออ้มก็ตาม ภายใตว้ตัถปุระสงคข์องสญัญาเพิม่เตมิน้ี เป็นทีเ่ขา้ใจว่า 

การติดเชื้ อ HIV หรือโรคเอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency 

Syndrome) ซึง่เกดิจากการตดิเชื้อไวรสัเอดสแ์ละใหห้มายความรวมถงึการตดิเชื้อจลุชพีฉวยโอกาส หรือการติด

โรค หรือการเจ็บ ป่วยใดๆ ซึ่ งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็น เลือดบวกของไวร ัส HIV (Human 

Immunodeficiency Virus) การติดเชื้ อจุลชีพฉวยโอกาส ใหร้วมถึง แต่ไม่จ  าก ัดเฉพาะเชื้ อที่ท  าใหเ้กิด                    

โรคปอดบวมหรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ท  าใหเ้กิดโรคล าไสอ้กัเสบหรือ

เรื้ อ ร ัง  (Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้ อ ไวร ัส  และ/หรือ เชื้ อ ราที่ แพ ร่กระจายอ ยู่ท ัว่ ไป 

(Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เน้ืองอกรา้ยแรง (Malignant Neoplasm) ใหร้วมถึงแต่

ไมจ่  ากดัเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma มะเรง็ต่อมน า้เหลอืงที่ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous 

System Lymphoma) และ/หรือโรครา้ยแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นทีรู่จ้กัในปจัจบุนัน้ีว่าเป็นอาการของภูมคุิม้กนับกพร่อง 

(Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ท  าใหค้นที่เป็น เสียชีวิตอย่างกะทนัหนั 

เจ็ บ ป่ วย  หรือ  ทุ พ พ ลภ าพ  โรคภู มิ คุ ้ม ก ัน บกพ ร่อ ง (AIDS) ให ้รวมถึ ง เชื้ อ ไวร ัส  HIV (Human 

Immunodeficiency Virus) ทีท่  าใหเ้กดิโรคสมองเสือ่ม (Encephalopathy Dementia)  

 

12.2) กรณีทพุพลภาพถาวรสิ้นเชงิ อนัเน่ืองมาจากสาเหตดุงัต่อไปน้ี 

1)  การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรอืการท ารา้ยร่างกายตนเอง 

2)  การบาดเจ็บขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมที่มคีวามผดิสถานหนกั หรือขณะถูกจบักุม หรือหลบหนี

การจบักมุ 

3)  สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไมก่็ตาม การรุกราน หรือการกระท าของศตัรูต่างชาต ิสงครามกลางเมอืง การ

ปฏวิตั ิการกบฏ การจลาจล การก่อการรา้ย 

4)  การบาดเจบ็ขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัก าลงัขึ้นหรือก าลงัลง หรอืโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มไิดจ้ดทะเบยีนเพื่อ

บรรทกุผูโ้ดยสาร  และมไิดป้ระกอบการโดยสายการบนิพาณิชย ์

5)  การบาดเจบ็ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัขบัขีห่รอืปฏบิตัิหนา้ทีเ่ป็นพนกังานประจ าอากาศยานใดๆ   

6)  การบาดเจ็บขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัปฏิบตัิหนา้ที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบตัิการใน

สงคราม หรอืปราบปราม 

7)  ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่ ผู เ้อาประกนัภยัทราบอยู่แลว้ในขณะที่ท  า               

สญัญาประกนัภยั แต่มไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบ  



 

8) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผูเ้อาประกนัภยั อนัเกิดจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุภายใตเ้งือ่นไข 

ขอ้หน่ึงขอ้ใดดงัต่อไปน้ี 

(1) ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิ์สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไมส่ามารถครองสตไิด ้หรอื 

(2) ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิ์ สุรา โดยมีระดบัแอลกอฮอลใ์นร่างกายขณะตรวจ เทียบเท่ากบัระด ับ

แอลกอฮอลใ์นเลอืดตัง้แต่ 150 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ตข์ึ้นไป หรอื 

(3) ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได ้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวดัหรือในกรณีที่ไม่

สามารถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลไ์ด ้

9) การตรวจรกัษาพยาบาลที่ผูเ้อาประกนัภยั ซึ่งเป็นแพทยส์ ัง่ใหแ้ก่ตวัเอง รวมท ัง้การตรวจรกัษาพยาบาลจาก

แพทย ์ผูซ้ึง่เป็น บดิา มารดา คู่สมรส หรอืบตุรของผูเ้อาประกนัภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

กลุ่มโรคมะเรง็ ระยะรุนแรง 

ค านิยาม 

โรคมะเรง็ระยะลุกลาม  

(Invasive Cancer) 

หมายถงึ การเกิดขึ้นของเน้ืองอกหรอืเซลลท์ีไ่ดร้บัการตรวจยนืยนัทางพยาธวิทิยาว่าเป็น

มะเรง็ และมกีารลุกลามลกึเกนิกว่าช ัน้รองรบัเน้ือเยือ่ช ัน้ผวิ (Basement 

Membrane) หรอืกระจายไปยงัเน้ือเยือ่ขา้งเคียง หรอืไปยงัอวยัวะอื่นๆ ท ัง้น้ีให ้

รวมถงึมะเรง็เมด็เลอืดขาว มะเร็งต่อมน า้เหลอืง มะเรง็ของไขกระดูก                      

และมะเรง็เน้ือรก ท ัง้น้ีไมร่วมถงึ 

(1) มะเรง็ต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเรง็ต่อมไทรอยด ์(Thyroid 

Cancer) หรอื มะเรง็กระเพาะปสัสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ 

T1N0M0 ตาม TNM Classification 

(2) มะเรง็เมด็เลอืดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia นอ้ยกว่า 

RAI ระยะที ่3 (Stage 3) 

(3) มะเรง็ในระยะเริ่มแรกทีย่งัไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer, 

Carcinoma in Situ) 

(4) มะเรง็ผวิหนงัทกุชนิด (Any Skin Cancers) ยกเวน้มะเรง็ผวิหนงั             

เมลาโนมาชนิดรา้ยแรง (Malignant Melanoma) ต ัง้แต่ระยะที ่2 (Stage 

II) ขึ้นไป  โดยอา้งองิตามระบบการแบง่ระยะความรุนแรงของโรคมะเรง็

ผวิหนงัเมลาโนมาของ American Joint Committee on Cancer 

Classification 

(5) กลุม่เน้ืองอกชนิด Borderline หรอื กลุม่เน้ืองอกที่มโีอกาสเป็นมะเรง็นอ้ย    

(Low Malignant Potential) 

(6) เน้ืองอกทีผ่ลทางพยาธวิทิยาจดัเป็นเน้ืองอกระยะก่อนเป็นมะเรง็ (Pre-

Malignant) เช่น CIN I  CIN II  CIN III 

(7) มะเรง็ในผูป่้วยทีต่ดิเชื้อเอชไอว ี

(8) มะเรง็ทีเ่กดิขึ้นซ า้ หรอืแพร่กระจายจากส่วนอื่น โดยทีม่ะเรง็น้ีเกิดขึ้นคร ัง้

แรกก่อนวนัเริ่มมผีลคุม้ครองตามสญัญาเพิม่เตมิ หรอืภายใน 90 วนั หลงั

วนัเริ่มมผีลคุม้ครองตามสญัญาเพิม่เตมิ  

 

 

 

 



 

ความคุม้ครอง   

หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการวนิิจฉยั และหรอืยนืยนัจากแพทยว์่าเป็นโรครา้ยแรงโรคใดโรคหน่ึงตามค านิยามที่

ระบุไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผูเ้อาประกนัภยัมชีีวิตอยู่ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัค านิยาม

ของโรครา้ยแรงแลว้แต่กรณี บริษทัจะจ่ายผลประโยชนค์วามคุม้ครองโรครา้ยแรง เท่ากบัจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่ระบุ

ไวใ้นหนา้ตารางความคุม้ครอง และขอ้ตกลงคุม้ครองกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะรุนแรง จะสิ้นสุดลง โดยที่ผูเ้อาประกนัภยัไม่

ตอ้งจ่ายเบี้ยประกนัภยัส าหรบัขอ้ตกลงคุม้ครองกลุม่โรคมะเรง็ ระยะรุนแรง อกี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

กลุ่มโรคยอดฮติ ระยะรุนแรง 

ค านิยาม  

โรคมะเรง็ระยะลุกลาม  

(Invasive Cancer) 

หมายถงึ การเกิดขึ้นของเน้ืองอกหรอืเซลลท์ีไ่ดร้บัการตรวจยนืยนัทางพยาธวิทิยาว่าเป็น

มะเรง็ และมกีารลุกลามลกึเกนิกว่าช ัน้รองรบัเน้ือเยือ่ช ัน้ผวิ (Basement 

Membrane) หรอืกระจายไปยงัเน้ือเยือ่ขา้งเคียง หรอืไปยงัอวยัวะอื่นๆ ท ัง้น้ีให ้

รวมถงึมะเรง็เมด็เลอืดขาว มะเร็งต่อมน า้เหลอืง มะเรง็ของไขกระดูก                 

และมะเรง็เน้ือรก ท ัง้น้ีไมร่วมถงึ 

(1) มะเรง็ต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเรง็ต่อมไทรอยด ์(Thyroid 

Cancer) หรอื มะเรง็กระเพาะปสัสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ 

T1N0M0 ตาม TNM Classification 

(2) มะเรง็เมด็เลอืดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia นอ้ยกว่า 

RAI ระยะที ่3 (Stage 3) 

(3) มะเรง็ในระยะเริ่มแรกทีย่งัไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer, 

Carcinoma in Situ) 

(4) มะเรง็ผวิหนงัทกุชนิด (Any Skin Cancers) ยกเวน้มะเรง็ผวิหนงั                              

เมลาโนมา     ชนิดรา้ยแรง (Malignant Melanoma) ต ัง้แต่ระยะที ่2 

(Stage II) ขึ้นไป  โดยอา้งองิตามระบบการแบง่ระยะความรุนแรงของ

โรคมะเรง็ผวิหนงัเมลาโนมาของ American Joint Committee on 

Cancer Classification 

(5) กลุม่เน้ืองอกชนิด Borderline หรอื กลุม่เน้ืองอกที่มโีอกาสเป็นมะเรง็นอ้ย    

(Low Malignant Potential) 

(6) เน้ืองอกทีผ่ลทางพยาธวิทิยาจดัเป็นเน้ืองอกระยะก่อนเป็นมะเรง็                          

(Pre-Malignant) เช่น CIN I  CIN II  CIN III 

(7) มะเรง็ในผูป่้วยทีต่ดิเชื้อเอชไอว ี

(8) มะเรง็ทีเ่กดิขึ้นซ า้ หรอืแพร่กระจายจากส่วนอื่น โดยทีม่ะเรง็น้ีเกิดขึ้นคร ัง้

แรกก่อนวนัเริ่มมผีลคุม้ครองตามสญัญาเพิม่เตมิ หรอืภายใน 90 วนั                   

หลงัวนัเริ่มมผีลคุม้ครองตามสญัญาเพิ่มเติม  

 

 

 



 

การผ่าตดัเสน้เลอืดเลี้ยง

กลา้มเน้ือหวัใจ 

(Coronary Artery By-

pass Surgery) 

 

 

หมายถงึ การผ่าตดัโดยการเปิดเขา้ทางทรวงอก เพือ่รกัษาโรคที่เกดิจากเสน้เลอืดเลี้ยง

กลา้มเน้ือหวัใจตีบหรอืตนั โดยการตดัต่อเสน้เลอืดใหม ่ท ัง้น้ีไม่รวมถงึการขยาย

เสน้เลอืดกลา้มเน้ือหวัใจทีอ่ดุตนั โดยวธิกีารขยายหลอดเลอืดหวัใจ 

(Angioplasty), การใส่อุปกรณ์ค า้หลอดเลอืดหวัใจ (Stent Insertion), เลเซอร ์

(Laser) หรอืหตัถการอื่นๆ ที่ท  าในหลอดเลอืดแดงหวัใจ (Other Intra-arterial 

procedures) 

กลา้มเน้ือหวัใจตาย

เฉียบพลนัจากการขาด

เลอืด (Acute Heart 

Attack) 

 

หมายถงึ การเกิดกลา้มเน้ือหวัใจตายอย่างเฉียบพลนัโดยมลีกัษณะครบทัง้ 3 ขอ้ดงัน้ี  

(1) มปีระวตักิารเจ็บหนา้อกซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของหวัใจขาดเลอืด 

(2) มกีารเพิม่ขึ้นของ Cardiac Troponin (T or I อย่างนอ้ย 3 เท่าของ            

ค่าบนของค่าช่วงปกต ิหรอื มกีารเพิม่ขึ้นของ CKMB อย่างนอ้ย 2 เท่า

ของค่าบนของค่าช่วงปกต)ิ 

(3) มกีารเปลีย่นแปลงของคลืน่ไฟฟ้าหวัใจที่เกดิขึ้นใหม่และมลีกัษณะจ าเพาะ

ส าหรบัโรคกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัคร ัง้แรก 

 

โรคหลอดเลอืดสมองแตก

หรอือดุตนั (Major 

Stroke) 

 

หมายถงึ การเกิดความบกพร่องทางระบบประสาทอย่างเฉียบพลนั อนัมสีาเหตุมาจาก                            

โรคหลอดเลอืดสมองอนัเน่ืองมาจากการอดุตนั (Cerebral Thrombosis) หรอื 

การแตก (Intracerebral Haemorrhage) หรอืการอดุตนัโดยลิม่เลอืดจากหวัใจ

หรอืหลอดเลอืดนอกกะโหลกศีรษะ (Extracranial Embolism) โดยมหีลกัฐาน

การตรวจพบความพกิารทางระบบประสาทอย่างต่อเน่ืองกนั (ไมร่วมถึงอาการชา) 

เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 45 วนั นบัจากวนัทีว่นิิจฉยั การวนิิจฉยัตอ้งยนืยนัดว้ย

การตรวจพบการเปลีย่นแปลงใหมข่องภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT Scan) หรอื

ภาพคลืน่แม่เหลก็ (MRI)  

เวน้แต่ ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้สยีชีวติลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่วดว้ย                     

โรครา้ยแรงหรอืเป็นผลสบืเน่ืองโดยตรงจากโรครา้ยแรงในขอ้น้ี  

ทัง้น้ีไมร่วมถงึโรคเน้ือเยือ่สมองขาดเลอืด (Infarction) หรอืเลอืดออกในกะโหลก

ศีรษะอนัเน่ืองจากการไดร้บัการบาดเจ็บภายนอกและโรคสมองขาดเลอืดแบบ

ชัว่คราว (Transient Ischemic Attack หรอื Reversible Ischemic 

Neurological Deficit) 

 

 



 

ไตวายเรื้อรงั  

(Chronic Kidney 

Failure) 

 

หมายถงึ ภาวะไตวายระยะสุดทา้ยซึง่เกิดจากไตวายเรื้อรงัท ัง้ 2 ขา้งจนไม่สามารถฟ้ืนกลบัมา

ท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ และเป็นผลใหต้อ้งท าการลา้งไตเป็นประจ า 

หรอืตอ้งท าการปลูกถ่ายไตใหม่ 

การทพุพลภาพถาวร

สิ้นเชงิ (Total and 

permanent disability - 

TPD) 

หมายถงึ ผูเ้อาประกนัภยัเกดิทพุพลภาพทัง้หมดอย่างถาวร อนัเป็นผลมาจากการเจบ็ป่วย

หรอืการบาดเจบ็โดยไมส่ามารถปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเองอย่างถาวร 

ตัง้แต่ 3 อย่าง  ขึ้นไป หรอืไมส่ามารถท างานหรอืประกอบอาชพีใดๆ เพือ่รบั

ค่าตอบแทนหรอืก าไรได ้  โดยการทพุพลภาพดงักลา่วตอ้งเป็นต่อเน่ืองกนัเป็น

ระยะเวลาอย่างนอ้ย 180 วนั เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้สยีชวีติลงก่อนครบก าหนด

ระยะเวลาดงักลา่วดว้ยโรครา้ยแรงหรอืเป็นผลสบืเน่ืองโดยตรงจากโรครา้ยแรงใน

ขอ้น้ี หรอืเกดิการสูญเสยีทีส่ามารถพสูิจนไ์ดอ้ย่างชดัเจน หรอืมขีอ้บง่ชี้ทาง

การแพทยช์ดัเจนว่าผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบคุคลทพุพลภาพถาวรสิ้นเชงิ  

ทัง้น้ีใหร้วมถงึ การสูญเสยีหรอืการทพุพลภาพอนัเป็นผลมาจากการไดร้บับาดเจ็บ 

หรอืการเจ็บป่วยซึง่เป็นผลท าใหเ้กดิกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) สูญเสยีสายตาท ัง้สองขา้ง 

(2) สูญเสยีมอืสองขา้ง หรอืเทา้สองขา้ง หรอืมอืหน่ึงขา้งและเทา้หน่ึงขา้ง 

(3) สูญเสยีสายตาหน่ึงขา้งและสูญเสยีมอืหน่ึงขา้ง หรอืสูญเสยีสายตาหน่ึงขา้งและ     

เทา้หน่ึงขา้ง 

อน่ึง ส าหรบัความคุม้ครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ อนัเป็นผลมาจากการ

เจบ็ป่วยหรอืการบาดเจ็บ จนท าใหไ้มส่ามารถท างานหรอืประกอบอาชพีใดๆ เพือ่รบั

ค่าตอบแทนหรอืก าไรได ้จะใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัตัง้แต่อายุ                   

17 – 70 ปี เท่านัน้ 

 

 

 

 

 



 

โรคหลอดเลอืดสมอง             

โป่งพองที่ตอ้งรกัษาโดย

การผ่าตดั (Cerebral 

Aneurysm Requiring 

Brain Surgery)  

 

หมายถงึ การเขา้รบัการผ่าตดัสมอง ดว้ยวธิกีารเปิดกะโหลกศีรษะ (Craniotomy) เพือ่หนีบ 

ซ่อมแซม หรอืน าเสน้โลหติแดงส่วนทีโ่ป่งพอง (Aneurysm) ออก การวนิิจฉยัตอ้ง

ยนืยนัดว้ยภาพรงัสหีลอดเลอืดสมอง และตอ้งไดร้บัการรกัษาโดยประสาท

ศลัยแพทย ์(Neurosurgeon)  ท ัง้น้ีไมร่วมถงึการโป่งพองของหลอดเลอืดสมอง

จากการตดิเชื้อใดๆ (Infection and Mycotic aneurysm) การรกัษาเสน้โลหติ

แดงของสมองทีโ่ป่งพองโดยวธิใีชส้ายสวนทางหลอดเลอืดเพือ่ท าการรกัษา               

การรกัษาดว้ยการตดักะโหลกแบบจ ากดั (Craniectomy) และการเจาะรูทีก่ะโหลก 

(Burr hole) 

ความคุม้ครอง   

หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการวนิิจฉยั และหรอืยนืยนัจากแพทยว์่าเป็นโรครา้ยแรงโรคใดโรคหน่ึงตามค านิยามที่

ระบไุวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะรุนแรง ในระหว่างทีผู่เ้อาประกนัภยัมชีวีติอยู่ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัค านิยาม

ของโรครา้ยแรงแลว้แต่กรณี บริษทัจะจ่ายผลประโยชนค์วามคุม้ครองโรครา้ยแรง เท่ากบัจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุ

ไวใ้นหนา้ตารางความคุม้ครอง และขอ้ตกลงคุม้ครองกลุม่โรคยอดฮติ ระยะรุนแรง จะสิ้นสุดลง โดยทีผู่เ้อาประกนัภยัไม่

ตอ้งจ่ายเบี้ยประกนัภยัส าหรบัขอ้ตกลงคุม้ครองกลุม่โรคยอดฮิต ระยะรุนแรง อกี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

กลุ่มโรคมะเรง็ ระยะเริ่มตน้ และระยะรุนแรง 

ค านิยาม 

กลุ่มโรคมะเรง็ ระยะเริ่มตน้ 

โรคมะเรง็ระยะไมลุ่กลาม 

(Non-invasive cancer / 

Carcinoma in Situ)  

หมายถงึ การเกิดขึ้นคร ัง้แรกของเน้ืองอกหรอืเซลลท์ีไ่ดร้บัการตรวจยนืยนัทางพยาธวิทิยาว่า

เป็นมะเรง็ และไมลุ่กลามเกนิกว่าช ัน้รองรบัเน้ือเยือ่ช ัน้ผวิ (Basement 

Membrane) หรอืไมก่ระจายไปยงัเน้ือเยือ่ขา้งเคียง หรอืไปยงัอวยัวะอื่นๆ และให ้

รวมถงึมะเรง็ หรอืเน้ืองอกดงัต่อไปน้ี 

(1) มะเรง็ต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเรง็ต่อมไทรอยด ์(Thyroid 

Cancer)  

หรอืมะเรง็กระเพาะปสัสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ T1N0M0 

ตาม TNM Classification  

(2) มะเรง็เมด็เลอืดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia นอ้ยกว่า 

RAI ระยะที ่3 (Stage 3) 

(3) มะเรง็ผวิหนงัเมลาโนมา ชนิดรา้ยแรง (Malignant Melanoma) ทีจ่ดัอยู่ใน

ข ัน้ นอ้ยกว่าระยะที ่2 (Stage 2) อา้งองิตามระบบการแบง่ข ัน้/ระยะความ

รุนแรงของโรคมะเรง็ผวิหนงัเมลาโนมา ของ American Joint Committee 

on Cancer Classification 

(4) กลุม่เน้ืองอกชนิด Borderline Tumor (Low malignant potential) ของ

รงัไข่ 

 

ทัง้น้ีไมร่วมถงึ มะเรง็ผวิหนงัทกุชนิด (ยกเวน้มะเรง็ผวิหนงัเมลาโนมาขา้งตน้) และ       

เน้ืองอกทีม่ผีลพยาธจิดัเป็นเน้ืองอกระยะก่อนเป็นมะเรง็ (Pre-malignant lesion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มโรคมะเรง็ ระยะรุนแรง 

โรคมะเรง็ระยะลุกลาม  

(Invasive Cancer) 

หมายถงึ การเกิดขึ้นของเน้ืองอกหรอืเซลลท์ีไ่ดร้บัการตรวจยนืยนัทางพยาธวิทิยาว่าเป็น

มะเรง็ และมกีารลุกลามลกึเกนิกว่าช ัน้รองรบัเน้ือเยือ่ช ัน้ผวิ (Basement 

Membrane) หรอืกระจายไปยงัเน้ือเยือ่ขา้งเคียง หรอืไปยงัอวยัวะอื่นๆ ท ัง้น้ี             

ใหร้วมถงึมะเรง็เมด็เลอืดขาว มะเรง็ต่อมน า้เหลอืง มะเรง็ของไขกระดูก และมะเรง็ 

เน้ือรก ท ัง้น้ีไมร่วมถงึ 

(1) มะเรง็ต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเรง็ต่อมไทรอยด ์(Thyroid 

Cancer)หรอื มะเรง็กระเพาะปสัสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ 

T1N0M0 ตาม TNM Classification 

(2) มะเรง็เมด็เลอืดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia นอ้ยกว่า 

RAI ระยะที ่3 (Stage 3) 

(3) มะเรง็ในระยะเริ่มแรกทีย่งัไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer, 

Carcinoma in Situ) 

(4) มะเรง็ผวิหนงัทกุชนิด (Any Skin Cancers) ยกเวน้มะเรง็ผวิหนงั                     

เมลาโนมาชนิดรา้ยแรง (Malignant Melanoma) ต ัง้แต่ระยะที ่2               

(Stage II) ขึ้นไป  โดยอา้งองิตามระบบการแบง่ระยะความรุนแรงของ

โรคมะเรง็ผวิหนงัเมลาโนมาของ American Joint Committee on 

Cancer Classification 

(5) กลุม่เน้ืองอกชนิด Borderline หรอื กลุม่เน้ืองอกที่มโีอกาสเป็นมะเรง็นอ้ย    

(Low Malignant Potential) 

(6) เน้ืองอกทีผ่ลทางพยาธวิทิยาจดัเป็นเน้ืองอกระยะก่อนเป็นมะเรง็                             

(Pre-Malignant) เช่น CIN I  CIN II  CIN III 

(7) มะเรง็ในผูป่้วยทีต่ดิเชื้อเอชไอว ี

(8) มะเรง็ทีเ่กดิขึ้นซ า้ หรือแพร่กระจายจากส่วนอื่น โดยทีม่ะเรง็น้ีเกิดขึ้นคร ัง้

แรกก่อนวนัเริ่มมผีลคุม้ครองตามสญัญาเพิม่เตมิ หรอืภายใน 90 วนั หลงั

วนัเริ่มมผีลคุม้ครองตามสญัญาเพิม่เตมิ  

 

 

 

 

 

 

 



 

ความคุม้ครอง 

1. ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการวนิิจฉยัว่าเจ็บป่วยดว้ยโรครา้ยแรงในกลุ่มโรคมะเรง็ระยะเริ่มตน้ตามค านิยามที่ระบุไว ้

ในขอ้ตกลงคุม้ครอง 

หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการวนิิจฉยั และหรอืยนืยนัจากแพทยว์่าเป็นโรครา้ยแรงโรคใดโรคหน่ึงในกลุม่

โรคมะเรง็ระยะเริ่มตน้ตามค านิยามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองกลุม่โรคมะเรง็ ระยะเริ่มตน้ และระยะรุนแรง ในระหว่าง

ทีผู่เ้อาประกนัภยัมชีวีติอยู่ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัค านิยามของโรครา้ยแรงแลว้แต่กรณี บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์                      

ความคุม้ครองกลุ่มโรคมะเรง็ระยะเริ่มตน้ เท่ากบัรอ้ยละ 100 ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่ระบไุวใ้นหนา้ตาราง             

ความคุม้ครอง และ ความคุม้ครองส าหรบักลุม่โรคมะเรง็ระยะเริ่มตน้ตามขอ้ตกลงคุม้ครองกลุ่มโรคมะเรง็ ระยะเริ่มตน้ 

และระยะรุนแรง จะสิ้นสุดลง  

  

2. ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการวนิิจฉยัว่าเจบ็ป่วยดว้ยโรครา้ยแรงในกลุ่มโรคมะเร็งระยะรุนแรงตามค านิยามที่ระบุไว ้

ในขอ้ตกลงคุม้ครอง 

หากผูเ้อาประกันภยัไดร้บัการวินิจฉัย และหรือยืนยนัจากแพทย์ว่าเป็นโรครา้ยแรงโรคใดโรคหน่ึงใน                  

กลุ่มโรคมะเร็งระยะรุนแรงตามค านิยามที่ระบุไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะเริ่มตน้ และระยะรุนแรง                

ในระหว่างที่ผูเ้อาประกนัภยัมชีีวติอยู่ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัค านิยามของโรครา้ยแรงแลว้แต่กรณี บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์

ความคุม้ครองกลุ่มโรคมะเร็งระยะรุนแรง เท่ากบั รอ้ยละ 200 ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ระบุไวใ้นหนา้ตาราง                 

ความคุม้ครอง หกั ผลประโยชนท์ี่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัแลว้ตามความคุม้ครองขอ้ 1 กลุ่มโรคมะเร็งระยะเริ่มตน้ (ถา้ม)ี 

และขอ้ตกลงคุม้ครองกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะเริ่มตน้ และระยะรุนแรง จะสิ้นสุดลง โดยที่ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งจ่ายเบี้ย

ประกนัภยัส าหรบัขอ้ตกลงคุม้ครองกลุม่โรคมะเรง็ ระยะเริ่มตน้ และระยะรุนแรง อกี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

กลุ่มโรคยอดฮติ ระยะเริ่มตน้ และระยะรุนแรง 

ค านิยาม  

กลุ่มโรคยอดฮติระยะเริ่มตน้ 

โรคมะเรง็ระยะไมลุ่กลาม 

(Non-invasive cancer / 

Carcinoma in Situ)  

หมายถงึ การเกิดขึ้นคร ัง้แรกของเน้ืองอกหรอืเซลลท์ีไ่ดร้บัการตรวจยนืยนัทางพยาธวิทิยาว่า

เป็นมะเรง็ และไมลุ่กลามเกนิกว่าช ัน้รองรบัเน้ือเยือ่ช ัน้ผวิ (Basement 

Membrane) หรอืไมก่ระจายไปยงัเน้ือเยือ่ขา้งเคียง หรอืไปยงัอวยัวะอื่นๆ และให ้

รวมถงึมะเรง็หรอืเน้ืองอกดงัต่อไปน้ี 

(1) มะเรง็ต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเรง็ต่อมไทรอยด ์(Thyroid 

Cancer) หรอืมะเรง็กระเพาะปสัสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ 

T1N0M0 ตาม TNM Classification  

(2) มะเรง็เมด็เลอืดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia นอ้ยกว่า 

RAI ระยะที ่3 (Stage 3) 

(3) มะเรง็ผวิหนงัเมลาโนมา ชนิดรา้ยแรง (Malignant Melanoma) ทีจ่ดัอยู่ใน

ข ัน้ นอ้ยกว่าระยะที ่2 (Stage 2) อา้งองิตามระบบการแบง่ข ัน้/ระยะความ

รุนแรงของโรคมะเรง็ผวิหนงัเมลาโนมา ของ American Joint Committee 

on Cancer Classification 

(4) กลุม่เน้ืองอกชนิด Borderline Tumor (Low malignant potential) ของ

รงัไข่ 

ทัง้น้ีไมร่วมถงึ มะเรง็ผวิหนงัทกุชนิด (ยกเวน้มะเรง็ผวิหนงัเมลาโนมาขา้งตน้) และ       

เน้ืองอกทีม่ผีลพยาธจิดัเป็นเน้ืองอกระยะก่อนเป็นมะเรง็ (Pre-malignant lesion) 

 

โรคหลอดเลอืดหวัใจตบีที่

รกัษาดว้ยการสวนหลอด

เลอืดหวัใจ(Coronary 

Artery Disease 

requiring   

Angioplasty) 

 

 

หมายถงึ การขยายเสน้เลอืดกลา้มเน้ือหวัใจทีอ่ดุตนั โดยวธิีการขยายหลอดเลอืดหวัใจ 

(Angioplasty) การใส่อุปกรณ์ค า้หลอดเลอืดหวัใจ (Stent insertion) เลเซอร ์

(Laser) หรอื หตัถการอื่นๆ ทีท่  าในหลอดเลอืดแดงหวัใจ (Other intra-arterial 

procedure) 

หลอดเลอืดหวัใจในทีน้ี่หมายถงึ Left Main Artery ตีบอย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 หรอื 

Left Anterior Descending, Circumflex และ Right Coronary Artery ตีบ

อย่างนอ้ยเสน้ละรอ้ยละ 60 ท ัง้ 3 เสน้ 

ทัง้น้ี  ไมร่วมถงึการตรวจหลอดเลอืดหวัใจดว้ยภาพรงัส ี(Diagnostic 

angiography) 



 

 

โรคหลอดเลอืดหวัใจ ที่

รกัษาโดยการใชย้า 

(Coronary artery 

disease on medical 

tratment) 

 

หมายถงึ 

 

การตีบตวัลงของช่องภายในหลอดเลอืดแดงใหญ่สองหลอดอย่างนอ้ย 60% โดย

ไดร้บัผลวนิิจฉยัจากการตรวจสวนหลอดเลอืดแดง (coronary arteriography) 

คุม้ครองโรคหลอดเลอืดหวัใจ ที่ไมต่อ้งผ่านศลัยกรรม และไมคุ่ม้ครองศลัยกรรม

หลอดเลอืดหวัใจรูปแบบอื่นใด 

   

หลอดเลอืดหวัใจ ในทีน้ี่หมายถงึหลอดเลอืดแดงใหญ่ดา้นขวา โคนหลอดเลอืด

หวัใจขา้งซา้ย แขนงหลอดเลอืดซา้ยวิง่ลงหนา้ (left anterior descending) และ

แขนงหลอดเลอืดซา้ยวิง่ออ้มขา้ง (left circumflex) แต่ไมร่วมถงึแขนงย่อย  ท ัง้น้ี 

การวนิิจฉยัโรคหลอดเลอืดหวัใจตบีจะตอ้งไดร้บัผลวนิิจฉยัจากการตรวจสวน

หลอดเลอืดแดง (invasive coronary arteriography)  เท่านัน้ 

 

การผ่าตดัใส่เครื่องมอื

ระบายน า้โพรงสมอง 

(Cerebral Shunt 

Insertion) 

หมายถงึ การผ่าตดัใส่เครื่องมอืระบายน า้บรเิวณโพรงสมองเพือ่ลดความดนัจากภาวะน า้ไขสนั

หลงัคัง่ในโพรงสมอง โดยจะตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากแพทยผู์เ้ชี่ยวชาญดา้น             

อายุรกรรมระบบประสาทหรอืศลัยแพทยท์างประสาทในการผ่าตดัใส่เครื่องมอื

ระบายน า้ 

การผ่าตดัไตหน่ึงขา้ง 

(Surgical Removal of 

One Kidney) 

หมายถงึ การผ่าตดัเอาไตขา้งหน่ึงออก เน่ืองจากมคีวามจ าเป็นต่อการรกัษาความเจบ็ป่วยหรอื

อบุตัเิหต ุ โดยจะตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากแพทยผู์เ้ชี่ยวชาญโรคไต ว่ามคีวามจ าเป็น

ในการผ่าตดัเอาไตขา้งหน่ึงออก  

ทัง้น้ี ความคุม้ครองไมค่รอบคลุมถงึการบรจิาคไต 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มโรคยอดฮติระยะรุนแรง 

โรคมะเรง็ระยะลุกลาม  

(Invasive Cancer) 

หมายถงึ การเกิดขึ้นของเน้ืองอกหรอืเซลลท์ีไ่ดร้บัการตรวจยนืยนัทางพยาธวิทิยาว่าเป็น

มะเรง็ และมกีารลุกลามลกึเกนิกว่าช ัน้รองรบัเน้ือเยือ่ช ัน้ผวิ (Basement 

Membrane) หรอืกระจายไปยงัเน้ือเยือ่ขา้งเคียง หรอืไปยงัอวยัวะอื่นๆ ท ัง้น้ีให ้

รวมถงึมะเรง็เมด็เลอืดขาว มะเร็งต่อมน า้เหลอืง มะเรง็ของไขกระดูก และ              

มะเรง็เน้ือรก ท ัง้น้ีไมร่วมถงึ 

(1) มะเรง็ต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเรง็ต่อมไทรอยด ์(Thyroid 

Cancer) หรอื มะเรง็กระเพาะปสัสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ 

T1N0M0 ตาม TNM Classification 

(2) มะเรง็เมด็เลอืดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia นอ้ยกว่า 

RAI ระยะที ่3 (Stage 3) 

(3) มะเรง็ในระยะเริ่มแรกทีย่งัไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer, 

Carcinoma in Situ) 

(4) มะเรง็ผวิหนงัทกุชนิด (Any Skin Cancers) ยกเวน้มะเรง็ผวิหนงั                      

เมลาโนมา ชนิดรา้ยแรง (Malignant Melanoma) ต ัง้แต่ระยะที ่2        

(Stage II) ขึ้นไป  โดยอา้งองิตามระบบการแบง่ระยะความรุนแรงของ

โรคมะเรง็ผวิหนงัเมลาโนมาของ American Joint Committee on 

Cancer Classification 

(5) กลุม่เน้ืองอกชนิด Borderline หรอื กลุม่เน้ืองอกที่มโีอกาสเป็นมะเรง็นอ้ย    

(Low Malignant Potential) 

(6) เน้ืองอกทีผ่ลทางพยาธวิทิยาจดัเป็นเน้ืองอกระยะก่อนเป็นมะเรง็                

(Pre-Malignant) เช่น CIN I  CIN II  CIN III 

(7) มะเรง็ในผูป่้วยทีต่ดิเชื้อเอชไอว ี

(8) มะเรง็ทีเ่กดิขึ้นซ า้ หรอืแพร่กระจายจากส่วนอื่น โดยทีม่ะเรง็น้ีเกิดขึ้นคร ัง้

แรกก่อนวนัเริ่มมผีลคุม้ครองตามสญัญาเพิม่เตมิ หรอืภายใน 90 วนั             

หลงัวนัเริ่มมผีลคุม้ครองตามสญัญาเพิ่มเติม  

 

 

 

 

 

 

 



 

การผ่าตดัเสน้เลอืดเลี้ยง

กลา้มเน้ือหวัใจ 

(Coronary Artery By-

pass Surgery) 

 

 

หมายถงึ การผ่าตดัโดยการเปิดเขา้ทางทรวงอก เพือ่รกัษาโรคที่เกดิจากเสน้เลอืดเลี้ยง

กลา้มเน้ือหวัใจตีบหรอืตนั โดยการตดัต่อเสน้เลอืดใหม ่ท ัง้น้ีไม่รวมถงึการขยาย

เสน้เลอืดกลา้มเน้ือหวัใจที่อดุตนั โดยวธิกีารขยายหลอดเลอืดหวัใจ 

(Angioplasty), การใส่อุปกรณ์ค า้หลอดเลอืดหวัใจ (Stent Insertion), เลเซอร ์

(Laser) หรอืหตัถการอื่นๆ ที่ท  าในหลอดเลอืดแดงหวัใจ (Other Intra-arterial 

procedures) 

กลา้มเน้ือหวัใจตาย

เฉียบพลนัจากการขาด

เลอืด (Acute Heart 

Attack) 

 

หมายถงึ การเกิดกลา้มเน้ือหวัใจตายอย่างเฉียบพลนัโดยมลีกัษณะครบทัง้ 3 ขอ้ดงัน้ี  

(1) มปีระวตักิารเจ็บหนา้อกซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของหวัใจขาดเลอืด 

(2) มกีารเพิม่ขึ้นของ Cardiac Troponin (T or I อย่างนอ้ย 3 เท่าของ             

ค่าบนของค่าช่วงปกต ิหรอื มกีารเพิม่ขึ้นของ CKMB อย่างนอ้ย 2 เท่า             

ของค่าบนของค่าช่วงปกต)ิ 

(3) มกีารเปลีย่นแปลงของคลืน่ไฟฟ้าหวัใจทีเ่กดิขึ้นใหม่และมลีกัษณะจ าเพาะ

ส าหรบัโรคกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัคร ัง้แรก 

 

โรคหลอดเลอืดสมองแตก

หรอือดุตนั (Major 

Stroke) 

 

หมายถงึ การเกิดความบกพร่องทางระบบประสาทอย่างเฉียบพลนั อนัมสีาเหตุมาจาก              

โรคหลอดเลอืดสมองอนัเน่ืองมาจากการอดุตนั (Cerebral Thrombosis) หรอื      

การแตก (Intracerebral Haemorrhage) หรอืการอดุตนัโดยลิม่เลอืดจากหวัใจ

หรอืหลอดเลอืดนอกกะโหลกศีรษะ (Extracranial Embolism) โดยมหีลกัฐาน

การตรวจพบความพกิารทางระบบประสาทอย่างต่อเน่ืองกนั (ไมร่วมถงึอาการชา) 

เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 45 วนั นบัจากวนัทีว่นิิจฉยั การวนิิจฉยัตอ้งยนืยนัดว้ย

การตรวจพบการเปลีย่นแปลงใหมข่องภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT Scan) หรอื

ภาพคลืน่แม่เหลก็ (MRI)  

เวน้แต่ ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้สยีชีวติลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่วดว้ย                         

โรครา้ยแรงหรอืเป็นผลสบืเน่ืองโดยตรงจากโรครา้ยแรงในขอ้น้ี  

ทัง้น้ีไมร่วมถงึโรคเน้ือเยือ่สมองขาดเลอืด (Infarction) หรอืเลอืดออกในกะโหลก

ศีรษะอนัเน่ืองจากการไดร้บัการบาดเจ็บภายนอกและโรคสมองขาดเลอืด                

แบบชัว่คราว (Transient Ischemic Attack หรอื Reversible Ischemic 

Neurological Deficit) 

 

 

 



 

ไตวายเรื้อรงั  

(Chronic Kidney 

Failure) 

 

หมายถงึ ภาวะไตวายระยะสุดทา้ยซึง่เกิดจากไตวายเรื้อรงัท ัง้ 2 ขา้งจนไม่สามารถฟ้ืนกลบัมา

ท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ และเป็นผลใหต้อ้งท าการลา้งไตเป็นประจ า 

หรอืตอ้งท าการปลูกถ่ายไตใหม่ 

การทพุพลภาพ 

ถาวรสิ้นเชงิ (Total and 

permanent disability – 

TPD) 

หมายถงึ ผูเ้อาประกนัภยัเกดิทพุพลภาพทัง้หมดอย่างถาวร อนัเป็นผลมาจากการเจบ็ป่วย

หรอืการบาดเจบ็โดยไมส่ามารถปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเองอย่างถาวร 

ตัง้แต่ 3 อย่าง  ขึ้นไป หรอืไมส่ามารถท างานหรอืประกอบอาชพีใดๆ เพือ่รบั

ค่าตอบแทนหรอืก าไรได ้  โดยการทพุพลภาพดงักลา่วตอ้งเป็นต่อเน่ืองกนัเป็น

ระยะเวลาอย่างนอ้ย 180 วนั เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้สยีชวีติลงก่อนครบก าหนด

ระยะเวลาดงักลา่วดว้ยโรครา้ยแรงหรอืเป็นผลสบืเน่ืองโดยตรงจากโรครา้ยแรงใน

ขอ้น้ี หรอืเกดิการสูญเสยีทีส่ามารถพสูิจนไ์ดอ้ย่างชดัเจน หรอืมขีอ้บง่ชี้ทาง

การแพทยช์ดัเจนว่าผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบคุคลทพุพลภาพถาวรสิ้นเชงิ  

ทัง้น้ีใหร้วมถงึ การสูญเสยีหรอืการทพุพลภาพอนัเป็นผลมาจากการไดร้บับาดเจ็บ 

หรอืการเจ็บป่วยซึง่เป็นผลท าใหเ้กดิกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) สูญเสยีสายตาท ัง้สองขา้ง 

(2) สูญเสยีมอืสองขา้ง หรอืเทา้สองขา้ง หรอืมอืหน่ึงขา้งและเทา้หน่ึงขา้ง 

(3) สูญเสยีสายตาหน่ึงขา้งและสูญเสยีมอืหน่ึงขา้ง หรอืสูญเสยีสายตาหน่ึงขา้ง

และเทา้หน่ึงขา้ง 

อน่ึง ส าหรบัความคุม้ครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ อนัเป็นผลมาจากการ

เจบ็ป่วยหรอืการบาดเจ็บ จนท าใหไ้มส่ามารถท างานหรอืประกอบอาชพีใดๆ เพือ่รบั

ค่าตอบแทนหรอืก าไรได ้จะใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัตัง้แต่อายุ                     

17 – 70 ปี เท่านัน้ 

โรคหลอดเลอืดสมองโป่ง

พองทีต่อ้งรกัษาโดยการ

ผ่าตดั (Cerebral 

Aneurysm Requiring 

Brain Surgery)  

 

 

หมายถงึ การเขา้รบัการผ่าตดัสมอง ดว้ยวธิกีารเปิดกะโหลกศีรษะ (Craniotomy) เพือ่หนีบ 

ซ่อมแซม หรอืน าเสน้โลหติแดงส่วนทีโ่ป่งพอง (Aneurysm) ออก การวนิิจฉยัตอ้ง

ยนืยนัดว้ยภาพรงัสหีลอดเลอืดสมอง และตอ้งไดร้บัการรกัษาโดยประสาท

ศลัยแพทย ์(Neurosurgeon)  ท ัง้น้ีไมร่วมถงึการโป่งพองของหลอดเลอืดสมอง

จากการตดิเชื้อใดๆ (Infection and Mycotic aneurysm) การรกัษาเสน้โลหติ

แดงของสมองทีโ่ป่งพองโดยวธิใีชส้ายสวนทางหลอดเลอืดเพือ่ท าการรกัษา               

การรกัษาดว้ยการตดักะโหลกแบบจ ากดั (Craniectomy) และการเจาะรูทีก่ะโหลก 

(Burr hole) 



 

 

ความคุม้ครอง 

1. ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการวนิิจฉยัว่าเจ็บป่วยดว้ยโรครา้ยแรงในกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มตน้ตามค านิยามที่ระบุ

ไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครอง 

หากผูเ้อาประกันภยัไดร้บัการวินิจฉัย และหรือยืนยนัจากแพทย์ว่าเป็นโรครา้ยแรงโรคใดโรคหน่ึงใน                  

กลุม่โรคยอดฮิต ระยะเริ่มตน้ตามค านิยามที่ระบุไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองกลุม่โรคยอดฮิตระยะเริ่มตน้ และระยะรุนแรง ใน

ระหว่างที่ผูเ้อาประกนัภยัมีชีวิตอยู่ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัค านิยามของโรครา้ยแรงแลว้แต่กรณี บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์                    

ความคุม้ครองกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มตน้ เท่ากบัรอ้ยละ 100 ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่ระบุไวใ้นหนา้ตาราง 

ความคุม้ครอง และความคุม้ครองส าหรบักลุ่มโรคยอดฮิตระยะเริ่มตน้ตามขอ้ตกลงคุม้ครองกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะ

เริ่มตน้ และระยะรุนแรง จะสิ้นสุดลง  

  

2. ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการวนิิจฉยัว่าเจ็บป่วยดว้ยโรครา้ยแรงในกลุ่มโรคระยะยอดฮิตรุนแรงตามค านิยามที่ระบุ

ไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครอง 

หากผูเ้อาประกันภยัไดร้บัการวินิจฉัย และหรือยืนยนัจากแพทย์ว่าเป็นโรครา้ยแรงโรคใดโรคหน่ึงใน             

กลุ่มโรคยอดฮิตระยะรุนแรงตามค านิยามที่ระบุไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองกลุ่มโรคยอดฮิตระยะเริ่มตน้ และระยะรุนแรง ใน

ระหว่างที่ผูเ้อาประกนัภยัมีชีวิตอยู่ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัค านิยามของโรครา้ยแรงแลว้แต่กรณี บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์    

ความคุม้ครองกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะรุนแรง เท่ากบั รอ้ยละ 200 ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่ระบุไวใ้นหนา้ตาราง  

ความคุม้ครอง หกั ผลประโยชนท์ี่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัแลว้ตามความคุม้ครองขอ้ 1 กลุ่มโรคยอดฮิตระยะเริ่มตน้ (ถา้ม)ี 

และขอ้ตกลงคุม้ครองกลุ่มโรคยอดฮิตระยะเริ่มตน้ และระยะรุนแรงจะสิ้นสุดลง โดยที่ผู เ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งจ่าย              

เบี้ยประกนัภยัส าหรบัขอ้ตกลงคุม้ครองกลุม่โรคยอดฮติระยะเริ่มตน้ และระยะรุนแรงอกี 


