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คูมือการประกันภัยกลุม สําหรับพนักงาน 
 

 คํานํา 

       การจัดสวัสดิการใหกับพนักงาน ในรูปแบบของการประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ โรครายแรง และสุขภาพกลุม  
เปนการมอบสวัสดิการเพิ่มเติมใหแกพนักงานที่นอกเหนือไปจากกองทุนทดแทน และประกันสังคมตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทของ
ทานไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ และตระหนักอยูเสมอวา พนักงานเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอองคกร และเปน
สวนหนึ่งในการชวยสงเสริมใหองคกรมีความมั่นคง และความกาวหนาย่ิงข้ึน 

 จากวัตถุประสงคดังที่กลาวมาขางตน ทําใหบริษัทของทานมอบความไววางใจให เอไอเอ เปนผูรับประกัน พรอมจัดทํา
คู มือการประกันภัยกลุม สําหรับพนักงาน เพื$อมอบใหกับพนักงานไดอานทําความเขาใจ และรับทราบถึงสิทธิประโยชน                 
ความคุมครอง และขอยกเวน ตลอดจนกระบวนการและขอแนะนําใน การใชบัตรสิทธิพิเศษประกันกลุม 

       อยางไรก็ดี ขอความในคูมือฉบับน้ีเปนเพียงการสรุปโดยสังเขปเทาน้ัน สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม ใหเปนไปตามเงื$อนไข
ที่ระบุไวในกรมธรรมหลักซ่ึงออกในนามบริษัทของทาน ซ่ึงเปนผูถือกรมธรรม 

       ทางผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการประกันภัยกลุม สําหรับพนักงานฉบับนี้ ซึ่งบริษัทของทาน และเอไอเอ   
ประเทศไทยไดจัดทําข้ึน จะเปนประโยชนอยางแทจริงสําหรับพนักงานทุกทาน 

 
  ทั้งนี้ ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ 

 ฝายทรัพยากรบุคคลของหน@วยงานของทาน 
 เอไอเอ คอลเซ็นเตอร 1581 (สอบถามขอมูลสมาชิกกรมธรรม คารักษาพยาบาล เปนตน) 
 ระบบ eBenefits   

     ทานสามารถตรวจสอบผลประโยชนความคุมครอง รายชื$อสถานพยาบาลเครือขาย ประวัติการเรียกรองสินไหม 
(Claims status) ของทาน และดาวนโหลดแบบฟอรมตางๆ ฯลฯ ไดที่เว็ปไซต https://gmd.aia.co.th/eCOMPASS 
ทั้งนี้ ทานสามารถลงทะเบียนใชงานไดตามขั้นตอนที่ระบุใน “คูมือการลงทะเบียน” ซ่ึงอยูในเมนูดานซายมือ 

 ระบบสอบถามขอมูลกรมธรรมกลุมบนมือถือ [แอปพลิเคชัน AIA iService] 
ทานสามารถตรวจสอบผลประโยชนความคุมครอง รายชื$อสถานพยาบาลในเครือขายเอไอเอ ประวัติการเรียกรอง
สินไหมทดแทน (Claims status) ฯลฯ ของทานไดจากแอปพลิเคชันดังกลาว ท้ังนี้ ทานสามารถดาวนโหลดและ
ลงทะเบียนใชงานแอปพลิชัน AIA iService ไดตามขั้นตอนที่ระบุใน “คูมืการใชงาน AIA iService” จากเว็บไซตของ 
เอไอเอที่ https://gmd.aia.co.th/eCOMPASS  “คูมือการลงทะเบียน”  “คูมือการใชสําหรับสมาชิก 
(พนักงาน)”  “คูมืการใชงาน AIA iService” 
หรือ https://direct.aia.co.th/btoc/Manual/Manual-AIA_policyholder_system.pdf 
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สารบัญ 
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2. การประกันภัยอุบัติเหตุกลุม (แบบคอนติเนนตัล) 5 
3. การประกันภัยกลุมทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 8 
4. การประกันภัยกลุมโรครายแรงและกรณีเสียชีวิตเนื$องจากการเจ็บปวย 9 
5. การประกันสุขภาพกลุม 12 

5.1 คารักษาพยาบาลแบบผูปวยใน (IPD) 12 
5.2 คาปรึกษาแพทยตอเนื$องภายหลังการรักษาตัวในโรงพยาบาล (Post) 14 
5.3 คาตรวจรักษาแบบผูปวยนอก (OPD) 15 
5.4 คาเอ็กซเรย และการตรวจในหองทดลอง แบบผูปวยนอก (X-Ray & Lab) 15 
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัย 

กรณีเปนพนักงาน 
1. ตองเปนพนักงานประจําที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
2. ตองมีอายุระหวาง 15 - 65 ป หรือตามท่ีกําหนดไวในกรมธรรม 
3. มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

กรณีเปนคูสมรส 

1. ตองเปนคูสมรสของพนักงานประจําที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา  
2. ตองมีอายุระหวาง 15 - 65 ป 

กรณีเปนบุตร 

1. ตองเปนบุตรของพนักงานประจําท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา 
2. มีอายุไมต่ํากวา 2 อาทิตย และไมเกินกวา 18 ป และยังไมสมรส  
3. ขยายความคุมครองใหแกบุตรที่มีอายุระหวาง 18 ป จนถึง 23 ป โดยเปนผูซึ่งกําลังศึกษาเต็มเวลา และไดรับการ

อุปการะดานการเงินจากพนักงาน และยังไมสมรส 
 

การส้ินสุดความคุมครองของผูเอาประกันภัย  

ความคุมครองของผูเอาประกันภัยจะส้ินสุดโดยอัตโนมัติ เมื$อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. วันที่กรมธรรมส้ินผลบังคับ 
2. วันที่ผูเอาประกันภัยพนสภาพจากการเปนพนักงาน 
3. วันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 
4. วันส้ินปกรมธรรมท่ีผูเอาประกันภัยมีอายุเกินกวาที่กําหนดไวในตารางกรมธรรม  
5. วันที่ผูเอาประกันภัยขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ตามที่กําหนดไวในตารางกรมธรรม 
6. วันครบกําหนดชําระเบ้ียประกันและผูเอาประกันภัยไมไดชําระเบ้ียประกันนั้นสําหรับกรณีที่เปนการประกันภัยแบบออก

เงินสมทบ 
 

การส้ินสุดความคุมครองของผูท่ีอยูในอุปการะของผูเอาประกันภัย (คูสมรส และบุตร)  

ความคุมครองของผูที่อยูในอุปการะจะส้ินสุดโดยอัตโนมตัิ เมื$อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปนี้ 
1. วันที่กรมธรรมส้ินผลบังคับ 
2. วันที่ผูที่อยูในอุปการะของผูเอาประกันภัย ส้ินสภาพของความเปนผูที่อยูในอุปการะที่สามารถเอาประกันภัยได 
3. วันที่ผูที่อยูในอุปการะของผูเอาประกันภัย ขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ตามที่กําหนดไวในตารางกรมธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดขางตนเปนเพียงสรุปเฉพาะในสวนท่ีสําคัญเทาน้ัน ขอกําหนดเงื$อนไขความคุมครอง และขอยกเวน จะระบุไวในกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
หนังสือรับรองการประกันภัยกลุมท่ีออกใหกับผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยแลวแตกรณี 
 

หนา 4/42 

1. การประกันชีวิตกลุม 
Group Term Life (GTL) 

 
สรุปความคุมครองโดยยอ 

 การประกันชีวิตกลุม ใหความคุมครองชีวิตแกผูเอาประกันภัยทุกสถานที่ทั ่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอก            
เวลาทํางาน  
 
ระยะเวลาคุมครอง 

        การประกันชีวิตกลุม จะใหความคุมครองเปนระยะเวลา 1 ป คือ คุมครองตอเนื$องกัน 12 เดือน นับต้ังแตวันที่กรมธรรม
มีผลบังคับ เปนสัญญาที่ใหความคุมครองแบบปตอป โดยสามารถตออายุไดในปตอๆ ไป 
 
สรุปผลประโยชนท่ีไดรับโดยยอ 

1. ผลประโยชนมรณกรรม 
- เอไอเอ จะจายจํานวนเงินที่เอาประกันใหแกผูรับประโยชนเมื$อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตทุกกรณี 

ยกเวน 
1. การกระทําอัตวินิบาตกรรมหรือการฆาตัวตาย (สําหรับการประกันภัยในปแรก) 
2. ผูรับประโยชนฆาผูเอาประกันภัยตายโดยเจตนา 

 
2. การขยายระยะเวลาความคุมครองการเสียชีวิต ในกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 

- กรณีที่ผูเอาประกันภัยตองออกจากงาน อันเนื$องมาจากการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เอไอเอ จะขยายความคุมครองให   
ผูเอาประกันภัยทานนั้น เทากับ ระยะเวลาที่การประกันภัยของผูเอาประกันภัยนั้นไดมีผลบังคับมาแลวติดตอกันแต
สูงสุดไมเกิน 12 เดือนโดยไมตองชําระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ อายุของผูเอาประกันภัยจะตองไมเกินตามที่ระบุไวใน
กรมธรรม สวนที่ 3 ขอที่ 3 และกรมธรรมจะตองยังมีผลบังคับอยู 
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2. การประกันภัยอุบัติเหตุกลุม (แบบคอนติเนนตัล) 
Group Accidental Death & Disablement - Continental Scale (AD&D) 

 
สรุปความคุมครองโดยยอ 

           การประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ใหความคุมครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก สําหรับการสูญเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะและสายตา รวมถึงการทุพพลภาพอันเนื$องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกเวลาทํางาน และการทุพพลภาพนี้ 
จะตองเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนปฏิทินนับแตวันที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งเอไอเอ จะจายชดเชยใหตามเงื$อนไขของ
กรมธรรม 
 
สรุปผลประโยชนท่ีไดรับโดยยอ 

ตารางเงินทดแทน 

รายละเอียดความคุมครอง                                                                          อัตรารอยละของ 
จํานวนเงินเอาประกันภัย 

1. การสูญเสียชีวิต 100 
2. การสูญเสียการมองเห็นของตาทั้งสองขางโดยส้ินเชิงถาวร 100 
3. การสูญเสียการมองเห็นของตาเพียงขางเดียวโดยส้ินเชิงถาวร 100 
4. การสูญเสีย หรือสูญเสียการใชงานของแขนหรือขาท้ังสองขางโดยส้ินเชิงถาวร 100 

5. การสูญเสีย หรือสูญเสียการใชงานของแขนหรือขาเพียงขางใดขางหนึ่ง โดยส้ินเชิงถาวร 100 
6. การสูญเสียความสามารถในการพูด และสูญเสียความสามารถในการไดยินของหูทั้งสองขาง 100 
7. แขนและขาทั้งหมดเปนอัมพาตอยางถาวร  โดยไมสามารถรักษาใหหายเปนปกติไดอีก 100 
8. การสูญเสียความสามารถในการไดยินของหูโดยส้ินเชิงถาวร  
 (ก)  สําหรับหูทั้งสองขาง 75 
 (ข)  สําหรับหูเพียงขางเดียว 25 
9. การสูญเสียความสามารถในการพูด 50 
10. การสูญเสียเลนสตาเพียงขางเดียวโดยส้ินเชิงถาวร 50 
11. การสูญเสีย หรือสูญเสียการใชงานโดยส้ินเชิงถาวรของน้ิวมือท้ัง 5 นิ้ว  
 (ก)  มือขวา 70 
 (ข)  มือซาย 50 

12. การสูญเสีย หรือสูญเสียการใชงานโดยสิ้นเชิงถาวรของนิ้วมือทั้งสี่นิ้ว อันประกอบไปดวย
นิ้วช้ี น้ิวกลาง น้ิวนาง และน้ิวกอย 

 

 (ก)  มือขวา 40 
 (ข)  มือซาย 30 
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รายละเอียดความคุมครอง                                                                
อัตรารอยละของ

จํานวนเงินเอาประกันภัย 
13. การสูญเสีย หรือสูญเสียการใชงานโดยส้ินเชิงถาวรของน้ิวหัวแมมือเพียงหนึ่งนิ้ว  
 (ก) ทั้งสองขอของมือขวา 30 
 (ข) หน่ึงขอของมือขวา 15 
 (ค) ทั้งสองขอของมือซาย 20 
 (ง) หน่ึงขอของมือซาย 10 

14. การสูญเสีย หรือสูญเสียการใชงานโดยส้ินเชิงถาวรของน้ิวช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วกอย  
ไมวาจะเปนนิ้วใดนิ้วหนึ่ง หรือหลายนิ้วรวมกัน 

 

 (ก) สามขอของมือขวา 10 
 (ข) สองขอของมือขวา 7.5 

 (ค) หน่ึงขอของมือขวา 5 
 (ง) สามขอของมือซาย 7.5 
 (จ) สองขอของมือซาย 5 

 (ฉ) หน่ึงขอของมือซาย 2 
15. การสูญเสีย หรือสูญเสียการใชงานโดยส้ินเชิงถาวรของน้ิวเทา  
 (ก) ทั้งหมดทุกนิ้วของทั้งสองเทา 15 
 (ข) ทั้งสองขอของนิ้วหัวแมเทา 5 
 (ค) หน่ึงขอของนิ้วหัวแมเทา 3 
 (ง) นิ้วเทาอื$นแตละนิ้วนอกจากนิ้วหัวแมเทา 1 

16. กระดูกขาแตก หรือกระดูกสะบาหักจนไมสามารถทําการรักษาใหเชื$อมตอกันได 10 
17. การส้ันลงของขา วัดไดอยางนอย 5 เซนติเมตร 7.5 

18. ความทุพพลภาพอยางถาวรนั้นมิไดถูกบัญญัติให
ไดรับความคุมครอง ภายใตเหตุการณตั้งแตขอที่ 7 
ถึงขอท่ี 17 ของตารางเงินทดแทนนี้ 

(อัตรารอยละของจํานวนเงินเอาประกันภัยในแตละ
รายการซึ่งไดกําหนดขึ้นตามความเห็นของเอไอเอ นั้น
เปนอัตรารอยละของความทุพพลภาพ โดยมิไดมีการ
พิจารณาถึงอาชีพของพนักงานแตอยางใด และเปนส่ิง
ซึ่งไมขัดกันกับการจายเงินทดแทนการสูญเสียซึ่งไดมี
การกําหนดไวแลวภายใตเหตุการณตั้งแตขอที่ 7  ถึง
ขอท่ี 17  ของตารางเงินทดแทนนี้) 

 
หมายเหตุ: ในกรณีท่ีเปนผูท่ีถนัดมือซาย อัตรารอยละของจํานวนเงินเอาประกันภัยที่มีความเก่ียวของกับแขนขางซาย
และแขนขางขวาจะสลับกัน 
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คาชดเชยสองเทา 

 เอไอเอ จะจายจํานวนเงินทดแทนเปนสองเทาตามการสูญเสียที่ระบุไวในตารางเงินทดแทน ถาผูเอาประกันภัยไดรับ
ความสูญเสียจากเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งท่ีเกิดข้ึน ดังตอไปนี้ 
 
กรณีที่ 1.   ถาอุบัติเหตุเกิดขึ ้นแกยานพาหนะ ทําใหเกิดการสูญเสียดังกลาว ขณะที่ผู เอาประกันภัยกําลังโดยสารใน           

ฐานะผูโดยสารในยานพาหนะสาธารณะที่ขับเคลื$อนดวยเครื$องกล ซ่ึงผูทําการขนสงสาธารณะเปนผูรับจางทําการ
ขนสง บนเสนทางขนสงทางบกที่ไดกําหนดไว หรือขณะที่ผูเอาประกันภัยอยูในลิฟท (ยกเวนลิฟทที่อยูในเหมือง
แร หรือสถานที่กอสราง) หรือ 

กรณีที่  2.  การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเกิดขึ้นเนื$องจากไฟไหมโรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะอื$นใด ซึ่งผู เอา
ประกันภัยอยู ณ สถานท่ีนั้นในขณะที่เริ่มเกิดไฟไหม 

 
การทุพพลภาพโดยส้ินเชิงถาวรเนื�องจากอุบัติเหตุ 

 กรณีที่ผูเอาประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื$องจากอุบัติเหตุ ติดตอกันเปนเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ เกิดเหตุ    
เอไอเอ จะจายเงินทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันภัยหักดวยเงินจํานวนใดๆ ซึ่งไดจายใหแลว หรือที่จะพึงจายตามสัญญา
เพิ่มเติมฉบับนี้อันเนื$องมาจากผลของการบาดเจ็บเดียวกันนั้นใหแกผูเอาประกันภัย 
 
ตัวอยางขอยกเวน :  

 การประกันภัยอุบัติเหตุกลุม จะไมคุมครองถึงการเสียชีวิต การสูญเสียหรือการทุพพลภาพใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือ
โดยออม ทั้งหมดหรือบางสวน อันเนื$องมาจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปน้ี 

1. การฆาตัวตายและการทํารายตนเอง หรือการพยายามที่จะกระทําการดังกลาว ไมวาในขณะท่ีวิกลจริต หรือไมก็ตาม 
2. สงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การปฏิวัติ หรือการปฏิบัติการเย่ียงสงคราม  
3. การเขารวมการจลาจล สงครามกลางเมือง การประทวง หรือการกอการราย 
4. การฝาฝน หรือพยายามฝาฝนกฎหมาย หรือการขัดขืนการจับกุมของพนักงานเจาหนาที่ 
5. ขณะที่ผูเอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื$อบรรทุกผูโดยสาร   

และมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย หรือขณะที่ผูเอาประกันภัยขับข่ีหรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศ
ยานใดๆ 

6. การแขงมา หรือการแขงขันที่ใชลอ 
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3. การประกันภัยกลุมทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 
Group Total & Permanent Disability Income Benefit (TPDI) 

 
สรุปความคุมครองโดยยอ 

 การประกันภัยกลุมทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร จะใหความคุมครองตลอด 24 ช่ัวโมง สําหรับการสูญเสียความสามารถในการ
ประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจํา หรืออาชีพอื$นๆ โดยส้ินเชิงตลอดไป อันเนื$องมาจากความทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร ซ่ึง
เปนผลมาจากอุบัติเหตุ การเจ็บปวย หรือโรคภัย รวมทั้งการสูญเสียอวัยวะสวนสําคัญ คือ มือ เทา หรือตา ตั้งแต 2 สวนข้ึนไป 
 
สรุปผลประโยชนท่ีไดรับโดยยอ 

        การทุพพลภาพทั้งหมดอยางถาวรตอเนื$องกัน 180 วันขึ้นไป จายเงินชดเชยงวดแรก 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
และหากการทุพพลภาพดังกลาวยังคงเปนอยูตอเนื$องอีก 180 วันนับจากการจายเงินชดเชยงวดแรก เอไอเอจะจายเงินชดเชย
สวนที่เหลืออีก 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย 
        แตหากเสียชีวิตภายใน 180 วัน หลังจากชดเชยงวดแรกแลว เอไอเอจะจายเงินชดเชยสวนที่เหลืออีก 50% ของจํานวน
เงินเอาประกันภัยใหแกผูรับผลประโยชนตามที่ไดระบุไว 
 เมื$อเอไอเอไดจายเงินชดเชยงวดแรก 50% ของจํานวนเงินเอาประกันตามสัญญาเพิ่มเติมนี้แลว จะเปนผลใหความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตกลุมแบบชั่วระยะเวลา รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้ที่แนบอยูกับกรมธรรม
ส้ินสุดลง ตามเงื$อนไขของกรมธรรม 
 
ตัวอยางขอยกเวน 

การประกันภัยกลุมทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร จะไมคุมครองถึงการเสียชีวิต การสูญเสียหรือการทุพพลภาพใดๆ ซึ่งเกิดขึ้น
โดยทางตรงหรือโดยทางออม ทั้งหมดหรือบางสวน อันเนื$องมาจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง  
2. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศ

สงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามการเมือง การแข็งขอ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย               
การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎ
อัยการศึก  

3. ขณะท่ีผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาท่ีเปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม 
4. ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
5. ขณะที่ผูเอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื$อบรรทุกผูโดยสาร และมิได

ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย 
6. การทุพพลภาพที่เกิดกอนการรับประกันภัย ซ่ึงผูเอาประกันภัยเคยไดรับการรักษา การวินิจฉัยโรค การปรึกษา หรือไดรับส่ัง

จายยาใหในระหวางระยะเวลา 90 วัน กอนวันที่มีผลคุมครอง เวนแตผูเอาประกันภัยผูนั้นไดเอาประกันภัยมาแลวเปน
ระยะเวลา 12 เดือน 
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4. การประกันภัยกลุมโรครายแรงและกรณีเสียชีวิตเนื�องจากการเจ็บปวย  
(Group Critical Illness and Sickness Death Benefit – GCIR) 

 
สรุปความคุมครองโดยยอ 

การประกันภัยกลุมโรครายแรงและกรณีเสียชีวิตเนื$องจากการเจ็บปวย จะใหความคุมครองหากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต
เนื$องจากเจ็บปวย หรือไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเจ็บปวยดวยโรครายแรงตามที่สัญญาเพ่ิมเติมนี้ไดกําหนดไว 
 
สรุปผลประโยชนท่ีไดรับโดยยอ 

1.  กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเนื$องจากการเจ็บปวย เอไอเอ จะจายเงินผลประโยชนตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ใหแกผูรับ
ประโยชนตามที่ไดระบุไว 

2.   กรณีเจ็บปวยดวยโรครายแรง และผูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู เอไอเอ จะจายเงินผลประโยชนตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ใหแก
ผูเอาประกันภัย 
 

ระยะเวลารอคอย 

ไมคุมครองการเจ็บปวยดวยโรครายแรงที่กําหนดไวในสัญญาเพิ่มเติมน้ีที่เกิดข้ึนกอนผูเอาประกันภัยเขารวมการประกันภัย 
หรือกอนพนกําหนดระยะเวลา 60 วันนับแตวันท่ีสัญญาเพิ่มเติมของผูเอาประกันภัยแตละคนมีผลบังคับ  

 
ตัวอยางขอยกเวน  

1.   โรครายแรงที่ผูเอาประกันภัยไดรับคําแนะนํา หรือการรักษาอาการใดๆ ที่เปนผลโดยทางตรงหรือทางออมจากโรครายแรง
กอนวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมของผูเอาประกันภัยแตละราย 

2.    จะไมคุมครองถึงการวินิจฉัยโรครายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อภูมิคุมกันบกพรอง (HIV) หรือเอดส (AIDS) ไมวาจะ
ทางตรงหรือทางออมก็ตามภายใตวัตถุประสงคของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เปนที่เขาใจวาการติดเชื้อ HIV หรือ โรคเอดส (AIDS) 
หมายถึง ภูมิคุ มกันบกพรอง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ ่งเกิดจากการติดเชื ้อไวรัสเอดสและให
หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอกรายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บปวย
ใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเปนเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immune Deficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวย
โอกาส ใหรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะเชื้อที่ทําใหเกิดโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia)  
เช้ือที่ทําใหเกิดโรคลําไสอักเสบหรือเรื้อรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส (Disseminated Virus) และ/หรือ
เช้ือราที่แพรกระจายทั่วรางกาย (Fungi infection over body) เน้ืองอกรายแรง (Malignant Neoplasm) ใหรวมถึงแตไมจํากัด
เฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma มะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่ระบบประสาทสวนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) 
และ/หรือโรครายแรงอื$นๆ ซึ่งเปนที่รูจักในปจจุบันนี้วาเปนอาการของภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome) โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS) ใหรวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ที่ทําใหเนื้อเยื $อ
สมองเสื$อม (Encephalopathy Dementia) 

 เอไอเอ มีสิทธิที่จะเรียกรองใหผูเอาประกันภัยทําการตรวจเลือด ซึ่งรวมถึงการตรวจหาเชื้อ HIV ซึ่งเปนเงื$อนไขสําหรับ           
เอไอเอกอนการพิจารณาจายเงินผลประโยชน 

3.    กรณีเจ็บปวยดวยโรครายแรงที่เปนผลจากการทํารายรางกายตนเอง หรือจงใจกอใหเกิดการบาดเจ็บแกตนเอง หรือการ
พยายามกระทําเชนวาน้ัน ในขณะท่ีรูสึกผิดชอบ หรือวิกลจริตก็ตาม 

4.    การเสียชีวิตเนื$องจากอุบัติเหตุ 
5.    โรครายแรงหรือโรครายแรงที่มีสาเหตุเก่ียวเนื$องจากโรครายแรงที่ เอไอเอ ไดทําการจายใหแลวตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
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โรครายแรงท่ีไดรับความคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติม 5 โรครายแรงประกอบดวย 

1.  กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)  
2.  โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)  
3.  ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)  
4.  โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)  
5.  ภาวะโคมา (Coma) 

 
โรครายแรงท่ีไดรับความคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติม 40 โรครายแรงประกอบดวย 

1.  กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)  
2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)  
3. การผาตัดเสนเลือดเล้ียงกลามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-pass Surgery)  
4. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)  
5. ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)  
6. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส (Multiple Sclerosis)  
7. อัมพาตของกลามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis)  
8. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)  
9. โรคกลามเนื้อเสื$อม (Muscular Dystrophy)  
10. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)  
11. การผาตัดเปล่ียนอวัยวะหรือปลูกถายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)  
12.  โรคไวรัสตับอักเสบข้ันรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)  
13.  โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไมสรางเม็ดโลหิต (Aplastic Anemia)  
14.  โรคเยื$อหุมสมองและไขสันหลังอักเสบจากเช้ือแบคทีเรีย (Bacterial meningitis)  
15.  ตาบอด (Blindness)  
16.  เนื้องอกในสมอง ชนิดท่ีไมใชมะเร็ง (Benign brain tumor)  
17.  แผลไหมฉกรรจ (Major burn)  
18.  โรคกลามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)  
19.  โรคหลอดเลือดสมองโปงพองท่ีตองรักษาโดยการผาตัด (Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)  
20.  ภาวะโคมา (Coma)  
21.  โรคเทาชาง (Elephantiasis) 
22.  สมองอักเสบจากเช้ือไวรัส (Viral Encephalitis)  
23.  โรคหลอดลมปอดอุดก้ันเร้ือรังข้ันรุนแรง / โรคปอดระยะสุดทาย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease / 

End-stage Lung disease)  
24.  การผาตัดล้ินหัวใจโดยวิธีการเปดหัวใจ (Open Heart Surgery for the Heart Valve)  
25.  ตับวาย (Chronic Liver Disease / End-stage Liver disease / Liver failure )  
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26.  การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)  
27.  การบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรง (Major Head Trauma)  
28.  โรคของเซลลประสาทควบคุมการเคลื$อนไหว (Motor Neuron Disease)  
29.  การผาตัดเสนเลือดแดงใหญเอออรตา (Surgery to Aorta)  
30.  ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส (Lupus Nephritis from Systemic Lupus Erythematosus)  
31.  ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome หรือ Vegetative State)  
32.  การฉีกขาดของรากประสาทตนแขน (Multiple root avulsions of Brachial Plexus)  
33.  ภาวะขออักเสบรูมาตอยดชนิดรุนแรง (Severe Rheumatoid Arthritis)  
34.  โรคเนื้อเยื$อพังผืดอักเสบติดเช้ือและเปนเน้ือตาย (Necrotising Fasciitis and Gangrene)  
35.  ภาวะตับออนอักเสบที่กลับเปนซํ้าและเร้ือรัง (Chronic Relapsing Pancreatitis)  
36.  โรคลําไสอักเสบเปนแผลรุนแรง (Severe Ulcerative Colitis or Crohn’s Disease)  
37.  โรคสมองเสื$อมชนิดอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease)  
38.  โรคพารกินสัน (Parkinson’s Disease)  
39.  การสูญเสียการดํารงชีพอยางอิสระ (Loss of independent living)  
40.  การทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (Total and permanent disability)  
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5. การประกันสุขภาพกลุม 
Group Medical Insurance 

 
 การประกันสุขภาพกลุมใหความคุมครองชดเชยคารักษาพยาบาล ที่เกิดข้ึนจากสาเหตุการเจ็บปวย หรือการไดรับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ โดยใหความคุมครองทุกสถานที่ท่ัวโลก ตลอด 24 ช่ัวโมง ทั้งในเวลาและนอกเวลาทํางาน     
 
การประกันสุขภาพแบบตางๆ 

5.1  คารักษาพยาบาลแบบผูปวยใน (IPD) 

สรุปความคุมครองโดยยอ 

 ใหความคุมครองหากผูเอาประกันภัยจําเปนตองเขารักษาตัวเปนผูปวยในของโรงพยาบาล ตามคําแนะนําของ
แพทยที่เปนมาตรฐานทางการแพทย เอไอเอ จะจายผลประโยชนสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามที่โรงพยาบาลเรียก
เก็บ ทั้งนี้ไมเกินผลประโยชนตามที่ระบุไวสัญญาเพ่ิมเติมนี้  
 
สรุปผลประโยชนการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลโดยยอ 

1. คาหองและคาอาหาร (Room & Board)   
ประกอบดวย  
- คาหอง หรือคาเตียงผูปวยในประเภทตางๆ 
- คาอาหารผูปวยใน ท่ีไมใชอาหารส่ังพิเศษ หรือส่ังใหกับญาติหรือผูมาเย่ียม 
- คาบริการพยาบาลของพยาบาลและผดุงครรภ 
- คาบริการผูปวยในในโรงพยาบาล 

ในกรณีที่ตองเขารักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) เอไอเอ จะจายคาหองและคาอาหารตอวันตามที่เรียกเก็บ
จริงแตจะไมเกินสองเทาของอัตราผลประโยชนรายวันคาหองและคาอาหาร และรวมแลวไมเกินจํานวนวันสูงสุดตามที่
ระบุในตารางการประกันภัย 

 
2. คารักษาพยาบาลอื�นๆ  

ประกอบดวย  
- คายา และคาสารอาหารทางเสนเลือด 
- คาเวชภัณฑ 1 (คาวัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย) เชน สายยาง ทอระบาย เข็มฉีดยา ถุงมือ เฝอก 
- คาเวชภัณฑ 3 (คาวัสดุ หรือ อุปกรณทางการแพทยที่ใสติดตัวผูปวย) เชน วัสดุดามยึดกระดูก ล้ินหัวใจเทียม 

เลนสตาเทียม 
- คาอุปกรณของใช และเครื$องมือทางการแพทย  
- คาบริการโลหิต และสวนประกอบโลหิต   
- คาตรวจวินิจฉัยตางๆ เชน เทคนิคการแพทย และพยาธิวิทยา การตรวจรังสีวิทยา  
- คาหองผาตัด 
- คาบริการตางๆ เชน คาบริการกายภาพบําบัด คาวางยาสลบ (ยกเวนคาบริการพยาบาลเฝาไข) คาบริการ

รถพยาบาล คาปรึกษาแพทยผูเช่ียวชาญ (สําหรับกรณีไมผาตัด) 
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3.    ผลประโยชนคาผาตัด  
เอไอเอ จะจายผลประโยชนนี้สําหรับคาแพทยผาตัด ที่ผาตัดโดยแพทยหรือคณะแพทย ผูชวยศัลยแพทยรวมถึง

คาปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค ตามจํานวนคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง หรือตามลักษณะของการผาตัดแบบแยก
ประเภท ซ่ึงข้ึนอยูกับวาผูเอาประกันภัยไดรับผลประโยชนคาผาตัดประเภทใด ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
 แบบแยกประเภทการผาตัด  

โดยแยกเปน 4 ประเภทของการผาตัด ตามระดับความยากงายของการผาตัด  

1. การผาตัดใหญท่ีมีความซับซอน  
     จายตามคาใชจายจริง แตไมเกิน 150% ของผลประโยชนคาผาตัด สูงสุดตามตารางประกันภัย 

2. การผาตัดใหญ 
     จายตามคาใชจายจริง แตไมเกิน 100% ของผลประโยชนคาผาตัด สูงสุดตามตารางประกันภัย 

3. การผาตัดยอม  
     จายตามคาใชจายจริง แตไมเกิน 50% ของผลประโยชนคาผาตัด สูงสุดตามตารางประกันภัย 

4. การผาตัดเล็ก   
     จายตามคาใชจายจริง แตไมเกิน 20% ของผลประโยชนคาผาตัด สูงสุดตามตารางประกันภัย 

ตัวอยางเชน  ในตารางการประกันภัย ไดกําหนดผลประโยชนใหความคุมครองคาผาตัด 30,000 บาท ตอการเจ็บปวย
ครั้งนั้น หากผูเอาประกันภัยตองทําการผาตัดริดสีดวงทวารหนัก ซึ่งมีคาใชจายเกิดขึ้นในครั้งนั้น คือ 10,000 บาท 
จํานวนเงินที่เอไอเอ จะชดเชยใหตามตารางคาธรรมเนียมผาตัดจะอยูในหมวดการผาตัดยอม โดยจะจายใหตามจริง แต
ไมเกิน 50% ของผลประโยชนคาผาตัด ซึ่งเมื$อคิดเปนจํานวนเงินแลวจะไดความคุมครองคาผาตัดสูงสุดคือ 15,000 
บาท (30,000 * 50%)  ดังนั้น เอไอเอจะจายชดเชยใหตามคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง แตไมเกินผลประโยชนที่ไดรับ คือ เอ
ไอเอจายคืนผูเอาประกันภัย จํานวน 10,000 บาท   
  ในกรณีที่ทานตองเขารับการผาตัดมากกวาหน่ึงคร้ังดวยสาเหตุที่เก่ียวของกัน ในระหวางการเจ็บปวยคร้ังนั้น 
เอไอเอ จะจายคาชดเชยสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้นเนื$องจากการผาตัดทั้งหมด รวมแลวไมเกินจํานวนผลประโยชนที่
กําหนดไวในตารางประเภทการผาตัดสูงสุดตามคาธรรมเนียมการผาตัด 
  ในกรณีที่การผาตัดของทาน ไมไดระบุแสดงไวในตารางอัตราคาธรรมเนียมการผาตัด เอไอเอ จะใชอัตรา
คาธรรมเนียมการผาตัดที่ใกลเคียง หรือคลายคลึงกัน 
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 แบบไมมีตารางคาผาตัด 
เอไอเอ จะจายผลประโยชนนี้สําหรับคาแพทยผาตัด ตามจํานวนคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง แตสูงสุดไมเกินผลประโยชน

ที่ระบุไวในกรมธรรม 
 

4.   ผลประโยชนสําหรับการเย่ียมของแพทยในโรงพยาบาล 
เอไอเอ จะจายผลประโยชนคาแพทยเยี่ยมไข การตรวจรักษาทั่วไป ในระหวางนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตาม

จํานวนที่จายจริงแตไมเกินจํานวนผลประโยชนสูงสุดตอวัน และไมเกินจํานวนวันสูงสุดที่ระบุไวในกรมธรรม ทั้งนี้ จะไม
รวมถึงคาเย่ียมของแพทยท่ีดูแลกอนและหลังการผาตัด 

 
5.  การรักษาพยาบาลผูปวยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)  

เอไอเอ จะจายผลประโยชนสําหรับคาใชจายตามจํานวนที่จายจริง แตไมเกินจํานวนที่ระบุไวในกรมธรรม ซึ่งเปน
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลอันเนื$องมาจากไดรับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุ และตองพบแพทยเพื$อ
ทําการรักษาภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ประสบอุบัติเหตุ รวมถึงการรักษาตอเนื$องภายใน 31 วัน นับจากวันที่ไดรับ
การบาดเจ็บ 

 
6.  ผลประโยชนการปรึกษาแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะโรค   

เอไอเอ จะจายผลประโยชนสําหรับคาใชจายแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นตามจริงในระหวางที่พักรักษาตัว
อยูในโรงพยาบาล แตเมื$อรวมกับผลประโยชนขอ 2 หรือขอ 3 (กรณีมีการผาตัด) แลวตองไมเกินจํานวนผลประโยชนที่
ระบุไวในกรมธรรม  

 
5.2  คาปรึกษาแพทยตอเนื�องภายหลังการรักษาตัวในโรงพยาบาล (Post) 
      (กรณีเลือกซื้อเพ่ิมเติม) 

สรุปความคุมครองและผลประโยชนโดยยอ 

 เอไอเอ จะจายผลประโยชนคารักษาพยาบาลตอเนื$องที่เกิดข้ึนจากการปรึกษาแพทยในฐานะผูปวยนอก ภายในระยะเวลา  
3 เดือนนับจากวันที่ผูเอาประกันภัยออกจากการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (IPD) ทั้งนี้ จะจายเงินคืนตามจํานวนที่จายจริง  
แตไมเกินจํานวนผลประโยชนที่ไดระบุไวในตารางผลประโยชน โดยผลประโยชนนี้ จะจํากัดเพียงการปรึกษาแพทย 1 ครั้ง ตอวัน 
และสูงสุดไมเกิน 5 ครั้ง ตอการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บใดๆ หนึ่งครั้ง 

“การเจ็บปวยหนึ่งครั้ง” หมายถึง การเจ็บปวย การบาดเจ็บ หรือโรคแทรกซอนอื$นใดที่เกิดจากการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บนั้นซึ่ง
เปนเหตุใหตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ไมวาจะเกิดขึ ้นดวยสาเหตุเดียวกันหรือไมก็ตามในกรณีที ่การเจ็บปวย                   
การบาดเจ็บ หรือโรคแทรกซอนเกิดขึ้นภายหลังวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดทายมาแลว 45 วัน ใหถือวาเปนการเจ็บปวยที่
เกิดข้ึนครั้งใหม 
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5.3  คาตรวจรักษาแบบผูปวยนอก (OPD) 
(กรณีเลือกซื้อเพ่ิมเติม) 

สรุปความคุมครองและผลประโยชนโดยยอ 

ใหความคุมครองคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการเจ็บปวย หรือบาดเจ็บที่ไมมีความจําเปนตองนอนพักรักษาตัวอยูใน
โรงพยาบาล ซ่ึงหมายถึงวา เมื$อผูเอาประกันภัยพบแพทยเพื$อตรวจรักษา หรือใหยา ผูเอาประกันภัยสามารถกลับบานไปพักดูแล
รักษาตัวเองไดโดยไมตองนอนที่โรงพยาบาล โดยคาใชจายที่เกิดขึ้นเปนคาใชจายสําหรับการตรวจรักษาโดยแพทยผูจดทะเบียน
ใบประกอบโรคศิลป เอไอเอ จะจายเงินชดเชยคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามจริง แตไมเกินจํานวนครั้งสูงสุด และจํานวน
ผลประโยชนสูงสุดที่ระบุไวในกรมธรรม 

โดยมีรายละเอียดสิทธิประโยชนสําหรับคาใชจาย ดังตอไปนี้ 
- คายา 
- คาปรึกษาแพทย 
- คาตรวจรักษา 
- คาบริการพยาบาลอื$นๆ 

 
5.4  คาเอ็กซเรย และการตรวจในหองทดลอง แบบผูปวยนอก (X-Ray & Lab) 
      (กรณีเลือกซื้อเพ่ิมเติม) 

สรุปความคุมครองและผลประโยชนโดยยอ 

 เอไอเอ จะจายชดเชยคาใชจายที่เกิดขึ้น แตไมเกินผลประโยชนที่ระบุไวในตารางประกันภัย จากการที่ผูเอาประกันภัย          
รับการตรวจวินิจฉัยโรคดวยรังสีเอ็กซ หรือการตรวจในหองทดลองตามคําแนะนําหรือความเห็นชอบของแพทยผูขึ้นทะเบียน           
ใบประกอบโรคศิลป ซ่ึงเปนผลจากการเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บ 
 
5.5  คาปรึกษาแพทย และ/หรือ คาตรวจวินิจฉัยโรคแบบคนไขนอกกอนการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Pre) 
      (กรณีเลือกซื้อเพ่ิมเติม) 

สรุปความคุมครองและผลประโยชนโดยยอ 

 เอไอเอ จะจายชดเชยตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง แตไมเกินผลประโยชนที่ระบุไวในตารางประกันภัย จากการปรึกษา
แพทยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปในโรงพยาบาลหรือคลินิก หรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการตรวจวินิจฉัยดวยรังสี
เอ็กซ หรือการตรวจในหองทดลองตามคําแนะนําหรือตามความเห็นชอบของแพทย ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 31 วัน กอนเขารับการพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล (IPD) ซึ่งเปนผลมาจากการเจ็บปวย หรือการบาดเจ็บโดยเปนสาเหตุใหตองเขารับการพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลในเวลาตอมา 
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ตัวอยางขอยกเวนการประกันสุขภาพ (IPD + OPD) 

เอไอเอ จะไมจายผลประโยชนภายใตสัญญาเพ่ิมเติมนี้ ในกรณีตอไปน้ี 

1. การเจ็บปวย หรือการบาดเจ็บที่เปนอยูกอนแลว โดยผูเอาประกันภัยไดรับการรักษา การวินิจฉัยโรค การปรึกษา หรือการ
ส่ังจายยาใหในระหวางเวลา 90 วัน กอนวันที่สัญญาเพ่ิมเติมน้ีเร่ิมมีผลบังคับ เวนแตผูเอาประกันภัยที่เจ็บปวยดังกลาว
ไดเอาประกันภัยไวตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีมาเปนระยะเวลา 12 เดือนติดตอกันแลว 

2. การทํารายรางกายตนเอง หรือจงใจกอใหเกิดการบาดเจ็บแกตนเอง หรือการพยายามกระทําเชนวานั้น   
3. สงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การนัดหยุดงาน การจลาจล การกอการราย สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ หรือ

การปฏิบัติการเย่ียงสงครามใดๆ 
4. การเขาเปนทหารประจําการในกองทัพ ไมวาจะเปนเวลาที่มีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือในขณะที่ปฏิบัติตาม

คําสั่งใหปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม หรือในการพิทักษความสงบเรียบรอยของบานเมือง เอไอเอจะคืนเบี้ยประกันภัยสวนที่
ไมไดใหความคุมครอง 

5. ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม เนื$องจากการกระทําความผิดทาง
อาญาโดยเจตนา เวนแตเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันยอมความกันได 

6. การต้ังครรภ แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการต้ังครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการ
สืบวิเคราะหและการรักษา) การทําหมัน และการคุมกําเนิด 

7. การรักษาโรค หรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ โรคจิตเภท สภาวะจิตใจหรือ
ประสาทผิดปกติ โรคไมเกรน การรักษาโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดใหโทษ หรือการเจ็บปวยอันเนื$องมาจากโรค
ดังกลาว หรืออุบัติเหตุจากการใชยา โรคติดตอซ่ึงตองถูกแยกออกหรืออยูในเขตกักกันโรคตามกฎหมาย  

8. ปญหาเกี่ยวกับสายตาส้ัน ยาว หรือเอียง  คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื$อชวยในการมองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติ
ของการมองเห็น ยกเวนในกรณีจําเปนอันเนื$องมาจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ  

9. การผาตัดเสริมสวย หรือศัลยกรรมตกแตง หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได หรือผาตัดเพื$อแกไขส่ิงผิดปกติอันเนื$อง
มาแตกําเนิด  

10. การรักษาโรค หรือผาตัดเกี่ยวกับฟน ยกเวน ในกรณีจําเปนอันเนื$องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ แตไมรวมถึง การทํา
ฟนปลอม การครอบฟน และการรักษารากฟน  

11. การตรวจสุขภาพทั่วไป การพักฟน หรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ การรักษาเพื$อการฟนฟู การตรวจวิเคราะหเพื$อหา
สาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัย การบาดเจ็บหรือเจ็บปวย 
การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื$อหาสาเหตุซึ่งไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนไปตามมาตรฐานทางการแพทย 
การใหบริการอํานวยความสะดวกที่มิใชเปนการรักษาอาการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ เชน การใชโทรทัศน วิทยุ และอื$นๆ ที่
คลายคลึงกัน 
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หนา 17/42 

ตัวอยางขอยกเวนเพ่ิมเติม คาตรวจรักษาแบบผูปวยนอก (OPD) 

เอไอเอ จะไมจายผลประโยชนสําหรับการรับบริการ การตรวจรักษา อุปกรณหรือเงื$อนไข ดังตอไปนี้ 

1. ยาที่ซ้ือโดยปราศจากใบส่ังแพทย 
2. การตรวจวัดสายตา การประกอบแวนตา เลนสสัมผัส (Contact Lenses) หรืออุปกรณชวยการไดยิน การรักษาโรคเหงือก

อักเสบ การรักษาชองปาก 
3. ความผิดปกติที่เกี่ยวกับการทํางานของรางกายโดยไมมีพยาธิสภาพแสดงใหเห็น รวมทั้งอาการทองผูก อาหารไมยอย 

ทองอืด เบื$ออาหาร 
4. การเรียกรองการจายเงินชดเชย ที ่ม ิไดสงใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบเรียกเก็บเงินใหเอไอเอ ภายในระยะเวลา                  

3 เดือน นับแตวันท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน 
 
ตัวอยางขอยกเวนเพ่ิมเติม คาเอ็กซเรยและการตรวจในหองทดลองแบบผูปวยนอก (X-ray & Lab) 

เอไอเอ จะไมจายผลประโยชนสําหรับการตรวจรักษาหรือเงื$อนไข ดังตอไปนี้ 

1. การฉายรังสีเอ็กซ หรือการตรวจในหองทดลองเพื$อวินิจฉัยความเจ็บปวยหรือบาดเจ็บโดยปราศจากคําแนะนําของแพทย   
ผูจดทะเบียนใบประกอบโรคศิลป 

2. การตรวจวินิจฉัยโรคที่ไดกระทําในโรงพยาบาลในขณะที่เปนคนไขใน ซ่ึงผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับผลประโยชนสําหรับการ
ตรวจวินิจฉัยดังกลาวตามสัญญาเพิ่มเติมซึ่งบันทึกสลักหลังน้ีแนบอยู 

3. การตรวจวัดสายตา การตรวจเกี่ยวกับฟน ยกเวนในกรณีจําเปนตองตรวจฟนแท ซึ่งเปนผลจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
ระหวางการประกันภัยยังมีผลบังคับ 

4. ความผิดปกติเกี่ยวกับการทํางานของรางกายโดยไมมีพยาธิสภาพแสดงใหเห็น รวมทั้งอาการทองผูก อาหารไมยอย 
ทองอืด เบื$ออาหาร 

5. การเรียกรองการจายเงินชดเชย ที่มิไดสงใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบเรียกเก็บเงินใหเอไอเอ ภายในระยะเวลา 3 เดือน             
นับแตวันที่คาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน 
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หนา 18/42 

ตารางอัตราคาธรรมเนียมการผาตัด 
 
ลักษณะของการผาตัด                             ประเภทของการผาตัด 

ผิวหนังและเนื้อเยื�อบุใตผิวหนัง (SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUES) : 
การเจาะ หรือดูดหนอง , ถุงนํ้า หรือกอนเนื้อ (Aspiration of abscess, cyst or tumor)    ผาตัดเล็ก 
การตัดตาปลา หรือหูด (Excision of corns or warts)      ผาตัดเล็ก 
การใชจ้ีไฟฟา หรือใชความเย็นในการรักษาหูด (Cauterization or cryotherapy of warts)    ผาตัดเล็ก 
การตัดซีสตอมไขมัน (Excision of sebaceous cyst)      ผาตัดเล็ก 

การผาฝระบายหนอง (Incision and drainage of abscess)       ผาตัดเล็ก 
 

กระดูก (ORTHOPAEDIC OPERATIONS) : 
การเขาเฝอก (Application of plaster-of-paris)       ผาตัดเล็ก 
การตรวจขอเขาดวยเครื$องเอ็นโดสโคป (Arthroscopy of knee)     ผาตัดยอม 
การตัดเอามินิสคัสออกโดยใชกลอง (Arthroscopic menisectomy)     ผาตัดยอม 
การเย็บซอมเอ็นที่หัวเขาใหกลับคืนสภาพเดิมโดยใชกลอง                 ผาตัดใหญ 
(Arthroscopy with ACL repair or knee reconstruction) 
การจัดกระดูกมือ (ไมรวมขอมือ) และเทาท่ีแตก , หัก ใหเขาที่ดวยมือ -    ผาตัดเล็ก 

 หรือโดยการผาตัดและยึดดามใหเขาที่  
 (Closed/open reduction & fixation of fracture of hands and feet, excluding the wrist) 

การจัดกระดูกที่แตก, หัก รวมทั้งขอตอตางๆหรือดานยาวของกระดกูช้ินใหญ -     ผาตัดยอม 
ที่แตก, หัก ใหเขาที่ดวยมือ / หรือผาตัดเพื$อยึดดามใหเขาที่ 
(Closed/open reduction & fixation of fracture, including joints or shafts of larger bones) 
การฉีดยาเขาในขอตอของกระดูก (Intra articular injection)       ผาตัดเล็ก 
การผาตัดกระดูกหักชนิดที่มีบาดแผลเปดที่ผิวหนังรวมกับการจัดกระดูกยึดดามใหเขาที่    ผาตัดใหญ 
(Operative treatment of compound fracture including fixation) 
การผาเอาเหล็กหรือสกรูท่ียึดกับกระดูกที่เคยแตกหรือหักออก     ผาตัดเล็ก 
(Removal of pins & screws from old fracture) 
การผาตัดเนื้องอกของกระดูกชิ้นใหญ                                ผาตัดใหญ 
(Radical operation for bone tumor (Larger bone)) 
การผาตัดพังผืดที่ยึดเอ็นออก (Trigger finger excision of tendon)      ผาตัดเล็ก 
การผาตัดเพื$อแกไขหัวแมเทาที่ยึดแข็งเกร็งออกใหเปนปกติ (Correction of Hallux rigidus)    ผาตัดยอม 
การผาตัดเพื$อแกไขหัวแมเทาบิดที่ถางออกใหเปนปกติ (Correction of Hallux valgus)     ผาตัดยอม 
การผาตัดเพื$อขยายการบีบรัดของเอ็นขอมือ (Carpal tunnel release)      ผาตัดยอม 
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หนา 19/42 

ลักษณะของการผาตัด                             ประเภทของการผาตัด 

การผาตัดหลังโดยการตัดกระดูก Lamina ออกบางสวน เพื$อไปทําผาตัดบริเวณ-     ผาตัดใหญ 
เสนประสาทไขสันหลังเพื$อเอากระดูกหรือหมอนรองกระดูกที่กดทับเสนประสาทออก (Laminectomy) 
การจัดขอตอตางๆใหเขาที่ดวยมือภายใตการวางยาสลบ       ผาตัดเล็ก 
(Manipulation of joints under anesthesia) 
การผาเย็บซอมเอ็นแบบปฐมภูมิ (Primary tendon repair)       ผาตัดยอม 
การผาตัดตรึงกระดูกสันหลังใหแข็ง (Spinal fusion)      ผาตัดใหญ 
 

ระบบประสาท (NEUROSURGICAL) : 
การผาตัดเปดกะโหลกศีรษะ (Craniectomy (all forms))      ผาตัดใหญ 
ศัลยกรรมตกแตงกะโหลกศีรษะ (Cranioplasty)        ผาตัดใหญ 
การตัดกระดูกกะโหลกศีรษะออก (Craniotomy)        ผาตัดใหญ 
การเอากอนเลือดที่แข็งตัวออกจากสมอง (Evacuation of hematoma)      ผาตัดใหญ 
การตัดเนื้องอกในสมองออก (Excision of brain tumour)       ผาตัดใหญ 
การตัดเนื้องอกนิวโรมาออก (Local excision of neuroma)       ผาตัดเล็ก 
การผาตัดกระโหลกศีรษะท่ีแตกราวชนิดคอมปาวด และกระโหลกยุบ      ผาตัดใหญ 
(Operation for fractured skull including compound and depressed fracture) 
การผาตัดเย็บซอมเสนประสาทขั้นปฐมภูมิ (Primary nerve repairs)     ผาตัดยอม 
การตัดเอาสวนหน่ึงของสมองใหญหรือสมองนอยออกท้ังหมด                         ผาตัดใหญที่มีความซับซอน 
(Total Hemispherectomy) 
 

ศีรษะ และ คอ (HEAD AND NECK) : 
การผาตัดตอมน้ําเหลืองบริเวณคอ ออกทั้งหมด (Complete cervical lymphadenectomy)   ผาตัดใหญ 
การผาตัดตอมน้ําลาย , เนื้องอกของตอมนํ้าลายใกลหู (Excision of parotid gland or tumor) 
-    โดยไมไดแยกเสนประสาทออก (without nerve dissection)     ผาตัดยอม 
-    โดยแยกเสนประสาทออก (with nerve dissection)      ผาตัดใหญ 

การตัดถุงนํ้า หรือเนื้องอกอะดีโนมาของไทรอยด        ผาตัดยอม 
(Local excision of cyst or adenoma of thyroid)   
การตัดตอมพาราไทรอยดออก หรือ การผาเปดดูตอมพาราไทรอยด      ผาตัดใหญ 
(Parathyroidectomy or exploration of parathyroids) 
การผาตัดเพดานปาก หรือ การผาตัดเอาสวนที่ผิดปกติออก     ผาตัดใหญ 
(Resection of palate or extensive resection of lesion) 
การตัดตอมไทรอยดออกบางสวน (Thyroidectomy, partial)      ผาตัดยอม 
การตัดตอมไทรอยดออกท้ังหมด (Thyroidectomy, total)      ผาตัดใหญ 
 

 

ผาตัดใหญ
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หนา 20/42 

ลักษณะของการผาตัด                             ประเภทของการผาตัด 

ตา (EYE) : 
การผาฝท่ีเปลือกตา (Excision of chalazion)       ผาตัดเล็ก 
การตัดตอมน้ําตาออกทั้งหมด หรือบางสวน (Excision of lacrimal gland, total or partial)   ผาตัดยอม 
การลอกตอเน้ือ (Excision of pterygium)       ผาตัดเล็ก 
การผาตัดตอกระจก (Extraction of cataract)       ผาตัดใหญ 
การควักลูกตาออกโดยใส / ไมใสตาเทียม        ผาตัดยอม 
(Evisceration of eye with / without implant)  
การเจาะรูมานตา หรือการตัดสวนของมานตาออกโดยใชเลเซอรเพื$อรักษาโรคตอหิน   ผาตัดยอม 
(Glaucoma for iridotomy or iridectomy by laser surgery) 
การศัลยกรรมโดยตัดสวนของมานตาออก (Iridectomy, with cyclectomy)     ผาตัดใหญ 
การใชเลเซอรรักษาเยื$อตาช้ันเรตินา (Laser treatment for retinal detachment)    ผาตัดยอม 
การเอาส่ิงแปลกปลอมออกจากตา (Removal of foreign body)     ผาตัดเล็ก 
 

จมูก และ โพรงจมูก (NOSE AND ACCESSORY SINUSES) : 
การศัลยกรรมเก่ียวกับโพรงจมูกโดยเครื$องมือสองตรวจทางจมูก     ผาตัดยอม 
(Functional endoscopic sinus surgery (FESS)) 
การศัลยกรรมซอมแซมกลองเสียง (Laryngoplasty)      ผาตัดใหญ 
การตรวจสองกลองเสียง (Laryngoscopy)       ผาตัดเล็ก 
การตัดเอาตอมทอนซิลและตอมแอ็ดดินอยดออก (Removal of tonsils and adenoids)   ผาตัดเล็ก 
การตัดเยื$อบุผนังสันจมูก (Submucous resection of nasal septum)     ผาตัดยอม 
 

หู (EAR) : 
การตัดเนื้องอกชนิดออรัลโกลมัสผานทางกระดูกกกหู      ผาตัดใหญ 
(Excision, aural glomus tumor- transmastoid) 
การผาตัดอวัยวะหูสวนในท่ีเก่ียวกับการทรงตัว (Fenestration semicircular canal)   ผาตัดใหญ 
การตัดหองหูช้ันในออกรวมกับการผาตัดกระดูกมาสตอยด       ผาตัดใหญ 
(Labyrinthectomy with mastoidectomy) 
การผาตัดกระดูกมาสตอยด (Mastoidectomy)       ผาตัดใหญ 
การศัลยกรรมซอมแซมเยื$อแกวหู (Myringoplasty)       ผาตัดใหญ 
การศัลยกรรมผาตัดเยื$อแกวหู (Myringotomy)       ผาตัดเล็ก 
การศัลยกรรมซอมแซมระบบการไดยินของชองหูสวนกลาง (Tympanoplasty)    ผาตัดใหญ 
 

 ชองปาก (OROSURGICAL) : 
การตัดเนื้องอกรายในกระดูกขากรรไกรลาง หรือกระดูกขากรรไกรบนออก    ผาตัดใหญ 
 (Mandibular or maxillary excision for malignancy) 
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ทรวงอก (THORACIC) : 
การตรวจหลอดลมดวยเครื$อง (Bronchoscopy)       ผาตัดเล็ก 
การตัดกลีบของปอดออก (Lobectomy)        ผาตัดใหญ 
การเปล่ียนปอด (Lung Transplant)                            ผาตัดใหญที่มีความซับซอน 
การตัดปอดออก (Pneumonectomy)        ผาตัดใหญ 
การเจาะผนังทรวงอกเพื$อเอาของเหลวออก (Thoracentesis)      ผาตัดเล็ก 
การผาตัดยุบทรวงอก (Thoracoplasty)        ผาตัดยอม 
การผาตัดยุบทรวงอกท่ีมีรูเปดถาวรระหวางหลอดลม และเยื$อหุมปอด     ผาตัดใหญ 
(Thoracoplasty with bronchopleural fistula)   
 

เตานม (BREAST) : 
การผาฝเพื$อระบายหนองออกจากเตานม (Incision and drainage of breast abscess)   ผาตัดเล็ก 
การผาตัดเนื้องอกไมรายแรง ,ถุงน้ํา ,เนื้องอกชนิดไฟโบอะดิโนมา     ผาตัดเล็ก 
 (Excision of benign tumor, cyst, fibroadenoma) 
การตัดเตานมออกทั้งหมด โดยมีการตัดตอมนํ้าเหลืองออกรวมดวย (Mastectomy, radical)  ผาตัดใหญ 
การตัดเตานมออกอยางเดียว (Mastectomy, simple)      ผาตัดยอม 
 

หลอดเลือดหัวใจ (CARDIOVASCULAR OPERATIONS) : 
การผาตัดเพื$อเย็บซอมเสนเลือดแดงที่โปงพอง (Aneurysm repair)     ผาตัดใหญ 
การถายเอ็กซเรยเสนเลือดแดงโดยการฉีดสารรังสีทึบแสง (Arteriography)    ผาตัดยอม 
การผาตัดทําทางเชื$อมหลอดเลือดแดงของหัวใจ 3 เสน      ผาตัดใหญ 
(Coronary artery bypass, 3 coronary venous graft) 
การผาตัดทําทางเชื$อมหลอดเลือดแดงของหัวใจ 5 เสน       ผาตัดใหญที่มีความซับซอน 
(Coronary artery bypass, 5 coronary venous graft) 

 การผาตัดขยายหลอดเลือดหัวใจดวยบอลลูน        ผาตัดใหญ
(Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)) 
การผาตัดเสนเลือดดําขอดโดยการผูก , แยกเปนสวนๆ และดึงออกทั้งหมด    ผาตัดยอม 
(Varicose veins with ligation, division & complete stripping) 
 

ทางเดินอาหาร (GASTROINTESTINAL TRACT) :   
การสองกลองตรวจดูลําไสใหญ (Colonoscopy)       ผาตัดเล็ก 
การสองกลองตรวจดูกระเพาะอาหาร (Gastroscopy)      ผาตัดเล็ก 
การผาตัดริดสีดวงทวารหนัก (Haemorrhoidectomy)      ผาตัดยอม 
การตัดช้ินเนื้อจากตับออนมาตรวจโดยผานทางผิวหนัง      ผาตัดเล็ก 
(Percutaneous biopsy of pancreas) 
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การตรวจไสตรงหรือภายในลําไสใหญดวยเครื$องมือ (Proctoscopy or sigmoidoscopy)   ผาตัดเล็ก 
การผาเปดชองทองเพื$อตัดช้ินเนื้อจากตับออนมาตรวจ (Open biopsy of pancreas)   ผาตัดใหญ 
การเย็บซอมไสเลื$อนบริเวณขาหนีบ (Repair of inguinal hernia)     ผาตัดยอม 
การตัดมามออก (Splenectomy)        ผาตัดใหญ 
การตัดสวนของหลอดอาหารออกท้ังหมดโดยนําสวนของลําไสเล็กมาเชื$อมตอ     ผาตัดใหญที่มีความซับซอน 
(Total esophagectomy with small bowel reconstruction) 
การผาตัดไสติ่ง (Appendectomy)        ผาตัดยอม 
การผาตัดถุงนํ้าดี (Cholecystectomy)        ผาตัดใหญ 
การตัดกลีบตับบางสวนหรือทั้งหมดของตับออก (Hepatectomy, partial lobectomy)   ผาตัดใหญ 
การเปล่ียนตับ (Liver transplant)                           ผาตัดใหญที่มีความซับซอน 
 

ทางเดินปสสาวะ (URINARY TRACT) : 
การตรวจกระเพาะปสสาวะดวยกลอง (Cystoscopy)      ผาตัดเล็ก 
การสองกลองเพื$อทําลายเนื้อเยื$อของเน้ืองอกกระเพาะปสสาวะดวยไฟฟา               ผาตัดยอม 
(Cystoscopy with fulguration of bladder tumor) 
การผาเอากระเพาะปสสาวะออก (Cystectomy)       ผาตัดใหญ 
การสลายน่ิวในกระเพาะปสสาวะ หรือทอปสสาวะโดยใชคลื$นความถี่สูง    ผาตัดยอม 
(Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)) 
การขจัดน่ิวไตออกโดยการผาตัด (Nephrolithotomy)      ผาตัดใหญ 
การตัดไตออก (Nephrectomy)        ผาตัดใหญ 
การตัดช้ินเนื้อจากไตมาตรวจผานทางผิวหนัง (Percutaneous renal biopsy)    ผาตัดเล็ก 
 

ระบบสืบพันธุเพศชาย (MALE GENITAL TRACT) : 
การขลิบหนังหุมปลายอวัยวะสืบพันธุ (Circumcision)      ผาตัดเล็ก 
การตัดตอมน้ําเช้ืออสุจิออก (Epididymectomy)       ผาตัดยอม 
การตัดถุงอัณฑะบวมนํ้าออก (Excision of Hydrocele)      ผาตัดยอม 
การตัดลูกอัณฑะออก (Orchidectomy)        ผาตัดยอม 
การตัดตอมลูกหมากออกผานทางทอปสสาวะ        ผาตัดใหญ 
(Transurethral resection of prostate (TURP))  
การใชความรอนจากคลื$นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถ่ีสูงในการทําลายเน้ือเยื$อของ -   ผาตัดยอม 
ตอมลูกหมากโดยผานทอปสสาวะ 
(Transurethral destruction of prostate tissue by microwave thermotherapy) 
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ระบบสืบพันธุเพศหญิง (GYNAECOLOGICAL) :    
การตัดเอารังไขทั้ง 2 ขางออกบางสวน หรือทั้งหมด      ผาตัดยอม 
(Bilateral oophorectomy, partial or total) 
การจ้ีปากมดลูกดวยไฟฟา (Cauterisation of cervix)      ผาตัดเล็ก 
การสองกลองเลนสขยายเพื$อตรวจปากมดลูกรวมกับการใช / ไมใช -     ผาตัดเล็ก 
หวงความรอนตัดช้ินเนื้อปากมดลูกมาตรวจ (Colposcopy with or without LEEP) 
การตัดช้ินเนื้อปากมดลูกเปนรูปโคนเพื$อมาตรวจ (Cone biopsy of cervix)    ผาตัดเล็ก 
การขยาย และ/หรือ การขูดโพรงมดลูก (Dilation and/or curettage)     ผาตัดเล็ก 
การตัดถุงนํ้าของตอมบารโธลิน (Excision of Bartholin’s cyst)     ผาตัดเล็ก 
การผาตัดเอามดลูกออกโดยผานทางผนังชองทอง หรือทางชองคลอด (Hysterectomy)   ผาตัดใหญ 
การผาตัดเอาเนื้องอกไมโอมาออกจากมดลูก (Myomectomy)     ผาตัดยอม 
การตัดติ่งเนื้อที่ปากมดลูกออก (Removal of cervical polypi)     ผาตัดเล็ก 
การตัดเอาปกมดลูกออก (Salpingectomy)       ผาตัดยอม 
 

เบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS SURGICAL OPERATIONS) : 
การฉีดยาเขาช้ันเยื$อหุมไขสันหลัง (Epidural injection)      ผาตัดเล็ก 
 
หมายเหตุ: ลักษณะของการผาตัดและการจัดประเภทการผาตัดใดที่มิไดแสดงไวในตารางอัตราคาธรรมเนียมการผาตัด เอไอเอ 
สงวนสิทธิ ์ที ่จะกําหนดลักษณะและประเภทการผาตัดจากความยาก/งายของการผาตัด โดยเทียบเคียงจากตารางอัตรา
คาธรรมเนียมการผาตัด 
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5.6  คารักษาฟน (Dental) 

      (กรณีเลือกซ้ือเพ่ิมเติม) 

สรุปความคุมครองและผลประโยชนโดยยอ 

คารักษาฟน จะคุมครองการตรวจชองปาก ขูดหินปูน อุดฟน ถอนฟน เอ็กซเรย และรักษารากฟน รวมถึงอวัยวะอื$นๆ 
ทุกอยางภายในชองปาก เชน กระพุงแกม ลิ้นไก เพดาน เหงือก ลิ้น เปนตน หากผูเอาประกันภัยมีความจําเปนตองเขารับการ
รักษาเก่ียวกับฟนจากทันตแพทยผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ เอไอเอ จะจายเงินชดเชยคาใชจายดังกลาวใหตามจํานวน
คาใชจายที่เกิดข้ึนจริง แตสูงสุดไมเกินจํานวนผลประโยชนท่ีระบุไวในตารางการประกันภัย  
 
ตัวอยางขอยกเวน 

เอไอเอ จะไมจายผลประโยชนภายใตสัญญาเพ่ิมเติมนี้ให สําหรับคาบริการ อุปกรณ หรือในเงื$อนไขดังตอไปนี้ 
1. เครื$องมือ เครื$องใชตางๆ ที่ใชกับฟน เชน ลวดดัดฟน เครื$องปองกันฟนลม ฟนยาง รากฟนเทียม อุปกรณสําหรับปองกัน

การกัดฟนในเวลานอนหลับ เปนตน 
2. คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ ้นในขั้นตอนการปฏิบัติการใดๆ เกี ่ยวกับฟน ซึ ่งมิไดปรากฏอยูในตารางการประกันภัย เชน         

การขัดฟน การเคลือบฟนหรือการเคลือบรองฟน หรือการเคลือบฟลูออไรท เปนตน 
3. การรักษาที่กระทําโดยบุคคลใดๆ ซึ่งมิใช "ทันตแพทยผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ" 
4. คาใชจายตางๆ สําหรับฟนปลอม 
5. คาใชจายในการรับบริการ รับการตรวจรักษา รวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆ ไมวาจะเพียงบางสวน หรือท้ังหมดเก่ียวของโดยตรง

หรือโดยออมในการตกแตงเพื$อเสริมความงาม ทั้งนี้ เวนแตไดรับขอบงชี้จาก "ทันตแพทยผูไดรับอนุญาตใหประกอบ
วิชาชีพ" ผูใหการรักษาวามีความจําเปนตองกระทํา 

 
5.7  คาคลอดบุตร (Maternity) 

       (กรณีเลือกซ้ือเพ่ิมเติม) 

สรุปความคุมครองและผลประโยชนโดยยอ 

เอไอเอ จะชดเชยคาใชจายที่เกิดขึ้นหากผูเอาประกันภัยตองเขารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลโดยมีสาเหตุจากการคลอด
บุตรทั้งกอนคลอด และหลังคลอดไมเกิน 14 วัน รวมท้ังคาใชจายในการดูแลทารก 7 วันแรก ซ่ึงคาใชจายทั้งหมด รวมกันแลวไม
เกินจํานวนผลประโยชนสูงสุดที่ระบุไวในกรมธรรม ตามรายละเอียดดังนี้  

- การคลอดบุตร   
- การแทงบุตร 
- การคลอดบุตรโดยการผาทางหนาทอง หรือการผาตัดหนาทอง สําหรับการตั้งครรภนอกมดลูก 

 
ตัวอยางขอยกเวน 

เอไอเอ จะไมจายผลประโยชนการคลอดบุตร ในกรณีการตั้งครรภเกิดขึ้นกอนที่ผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครอง 
ตามเงื$อนไขที่ระบุไวในกรมธรรม 
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5.8  คารักษาในโรงพยาบาล และศัลยกรรมเพ่ิมทวี (SMM) 

     (กรณีเลือกซ้ือเพ่ิมเติม) 

สรุปความคุมครองและผลประโยชนโดยยอ 

เอไอเอจะจายชดเชยคาใชจายสวนเกินจากผลประโยชนคารักษาพยาบาลแบบผูปวยใน หากผูเอาประกันภัยตองเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล เนื$องมาจากความเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ ท้ังนี้ จะตองคํานึงถึงขอกําหนดดังตอไปนี้ 

ก.   จํานวนความรับผิดสวนแรก คือ จํานวนคาใชจายในโรงพยาบาลตํ่าสุดตอการเจ็บปวยหนึ่งครั้งที่ผูเอาประกันภัย
ตองออกคาใชจายเองกอนที่จะมีการจายผลประโยชนใด ๆ  

ข.   การประกันภัยรวม คือ อัตราสวนระหวางเอไอเอและผูเอาประกันภัยที่ตองรับผิดชอบคาใชจายสวนที่เกินจาก
จํานวนความรับผิดสวนแรกรวมกัน 

ค.   จํานวนผลประโยชนสูงสุดตอการเจ็บปวยหนึ่งครั้ง 

สําหรับคาใชจายคาหอง และคาอาหารประจําวันสูงสุด เอไอเอ จะคุมครองใหไมเกินอัตราคาหอง และคาอาหาร
ประจําวันสูงสุดที่กําหนดไวในสัญญาเพิ่มเติม และจะครอบคลุมเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ไดรับความ
คุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมการประกันคารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและศัลยกรรม 
 
ตัวอยางขอยกเวน 
1. เงื$อนไขขอยกเวน ใหเปนไปตามขอยกเวนการประกันสุขภาพ (IPD)    
2. จะไมคุมครองถึงการเขารับการรักษาพยาบาล การทําศัลยกรรมหรือการเขารับการรักษาแบบผูปวยนอก อันเปนผล

โดยตรงหรือโดยออมจากโรคภูมคิุมกันบกพรอง (AIDS) หรือการติดเช้ือไวรัส HIV  
เอไอเอ มีสิทธิที่จะเรียกรองใหผูเอาประกันภัยทําการตรวจเลือด ซึ่งรวมถึงการตรวจหาเชื้อ HIV ซึ่งเปนเงื$อนไขสําหรับ          
เอไอเอกอนการพิจารณาจายเงินผลประโยชน 
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5.9  คารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบัติเหตุ (AME) 

 (กรณีเลือกซ้ือเพ่ิมเติม) 

สรุปความคุมครองและผลประโยชนโดยยอ 

คุมครองผูเอาประกันภัยเมื$อบาดเจ็บและตองไดรับการรักษาพยาบาลภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ              
จะจายคาทดแทนสําหรับคาใชจายที่จําเปนทางการแพทย ทั้งนี้ไมเกินผลประโยชนสูงสุด ตามที่ระบุไวในหนาตารางการ
ประกันภัยหักดวยความรับผิดชอบสวนแรก (ถามี) 

 
ตัวอยางขอยกเวน    

เอไอเอ จะไมจายผลประโยชนสําหรับการตรวจรักษา คารักษาพยาบาล หรือเงื$อนไข ดังตอไปน้ี 

1.    ขณะท่ีผูเอาประกันภัยเขารวมการทะเลาะวิวาท หรือมีสวนย่ัวยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
2. ขณะที่ผูเอาประกันภัยลาสัตวในปา แขงรถ หรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา เลนหรือแขงสกีทุกชนิด แขงสเก็ต ชกมวย             

โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื$อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือลง หรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื$องรอน เลนบันจี้จัมพ 
ปนหรือไตเขาที่ตองใชเครื$องมือชวย (เวนแตเพื$อรักษาชีวิต) ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเครื$องชวยหายใจใตนํ้า 

3. การไดรับเช้ือ เวนแตการติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํ้า ซึ่งเกิดจากแผลท่ีไดมาจากอุบัติเหตุ 
4.  การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทําเนื$องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่งไดรับความคุมครองภายใต

สัญญาเพ่ิมเติมนี้ และไดกระทําภายในระยะเวลาที่ไดรับความคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมน้ี 
5.  การแทงลูก 
6. อาหารเปนพิษ 
7. การรักษาฟน การรักษารากฟน การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม เวนแตการรักษาพยาบาลเบื้องตน อันเปนผลสืบเนื$องมาจาก

อุบัติเหตุ 
8. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท กระดูกสันหลังเลื$อน กระดูกสันหลังเสื$อม หรือกระดูก

สันหลังอักเสบ และภาวะ Spondylolysis เวนแตมีการแตกหัก หรือเคลื$อนของกระดูกสันหลังอันเนื$องมาจากอุบัติเหตุ  
9. อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ เนื$องมาจากการ               

เผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียรและกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่งดําเนินการติดตอกันไปโดยตัวของ              
มันเอง 

10. อุปกรณค้ํายันตางๆ (ยกเวนไมคํ้ายัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียมภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก การฝงเข็ม 
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6. วิธีการเบิกคารักษาพยาบาล 
 

6.1. กรณีใชบริการท่ีสถานพยาบาลที่ เปน คูสัญญาประกันกลุมเอไอเอ 

 แสดงบัตรสิทธิพิเศษประกันกลุมเอไอเอ หรือใชบัตรประกันกลุมอิเล็กทรอนิกส (AIA Corporate e-Card)  
บนแอปพลิเคชัน AIA iService พรอมบัตรประจําตัวประชาชน หรือ แสดงบัตรประจําตัวประชาชนใบเดียว 
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางชาติ) (AIA Corporate Cardless Service) กับเจาหนาที่ของสถานพยาบาล 

 กรอก / ลงลายมือชื$อ ในแบบฟอรมเรียกรองคารักษาพยาบาล 
 สถานพยาบาลจะแจงหากมีคารักษาพยาบาลสวนเกินผลประโยชน ที่ทานตองชําระเอง 

 
6.2. กรณีใชบริการท่ีสถานพยาบาลที่ ไมไดเปน คูสัญญาประกันกลุมเอไอเอ 

 ชําระคารักษาพยาบาลเมื$อออกจากสถานพยาบาล 
 รวบรวมเอกสารใหครบถวน เพื$อประกอบการเบิกคารักษาพยาบาล ดังนี้ 
- ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลฉบับจริง ท่ีระบรุายละเอียดคาใชจาย 
- ใบรับรองแพทยฉบับจริง 
- แบบฟอรมเรียกรองสินไหมคารกัษาพยาบาลประกันกลุม ที่กรอกขอมูลครบถวน 

(ขอรับแบบฟอรมไดที่ฝายทรัพยากรบุคคล หรือ ดาวนโหลดจากเวบไซต www.aia.co.th) 
- สําเนาบัตรสิทธิพิเศษประกันกลุม 

 นําสงเอกสารขางตน ดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย ภายใน 20 วันทําการ หลังออกจากสถานพยาบาล ไปยัง 

บริษัท เอไอเอ จํากัด  
ศูนยรับเอกสาร ช้ัน 1 
181 ถ.สุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
(สินไหมประกันกลุม) 

หากสงลาชาเกินกวากําหนด อาจเปนเหตุใหเสียสิทธิในการเรียกรองหากไมสามารถแสดงใหเห็นไดวามีเหตุ 
อันควร 

 เอไอเอจะดําเนินการพิจารณาสินไหมคารักษาพยาบาลใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากไดรับเอกสาร และ
ขอมูลรายละเอียดครบถวน   
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7. วิธีเรียกรองคารักษาพยาบาลตอเนื�องจากการใชสิทธิอื�น 
 
     หากทานมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลอื$นดวย เชน ประกันสังคม พ.ร.บ.บุคคลที่สาม ประกันกองทุนทดแทน
แรงงาน คู สมรสเปนขาราชการ หรือประกันสวนบุคคล เปนตน ทานสามารถใชสิทธิประกันรวม โดยสงเอกสาร
ประกอบการเบิกคารักษาพยาบาล ดังนี้ 

กรณีเรียกรองสวนเกินจากกรมธรรมประกันสวนบุคคลบริษัทประกันอื�น เอกสารท่ีใชประกอบดวย 

- ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลฉบับจริง ที่ระบุรายละเอียดคาใชจาย ที่มีบันทึกแจงการจายชดเชยสินไหมจาก
บริษัทท่ีผูเอาประกันภัยไดทําการเรียกรองไปแลว 

- ใบรับรองแพทยฉบับจริง หรือ ใบรับรองแพทยฉบับสําเนา (รับรองสําเนาถูกตองโดยผูเอาประกันภัย หรือ บริษัทที่
ผูเอาประกันภัยไดทําการเรียกรองไปแลว) 

- แบบฟอรมเรียกรองสินไหมคารกัษาพยาบาลประกันกลุม ที่กรอกขอมูลครบถวน 
(ขอรับแบบฟอรมไดที่ฝายทรัพยากรบุคคล หรือ ดาวนโหลดจากเวบไซต www.aia.co.th) 

- สําเนาบัตรสิทธิพิเศษประกันกลุม 
 

กรณีเรียกรองสวนเกินจากสิทธิขาราชการ ประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ เอกสารที่ใชประกอบดวย 

- ใบแจงจาย (ตนฉบับ) จากหน@วยงานตนสังกัด 
- สําเนาใบเสร็จรับเงิน สําเนาใบรบัรองแพทย ที่รับรองจากหน@วยงานตนสังกัด 
- แบบฟอรมเรียกรองสินไหมคารกัษาพยาบาลประกันกลุม ที่กรอกขอมูลครบถวน 

(ขอรับแบบฟอรมไดที่ฝายทรัพยากรบุคคล หรือ ดาวนโหลดจากเวบไซต www.aia.co.th) 
- สําเนาบัตรสิทธิพิเศษประกันกลุม 
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8. ข้ันตอนการเรียกรองสินไหมทดแทน ในกรณีเสียชีวิตเนื�องจากการเจ็บปวย  
หรืออุบัติเหตุ หรือโรครายแรง หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 

 
สามารถติดตอฝายทรัพยากรบุคคล หรือตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือฝายประกันธุรกิจองคกร เพื$อขอคําแนะนํา

เบื้องตน และเอกสารที่ตองใชในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
 
 

9. บัตรสิทธิพิเศษประกันกลุม 
 
กรณีที่บัตรหาย  
- ทานสามารถใช บ ัตรประก ันกลุ มอ ิ เล ็กทรอน ิกส   (AIA Corporate e-Card) บนแอปพลิเคช ัน AIA iService หร ือ  

ใชบัตรประจําตัวประชาชนใบเดียว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางชาติ) (AIA Corporate Cardless Service) แทนการใช
บัตรสิทธิพิเศษประกันกลุม หรือ ติดตอฝายทรัพยากรบุคคลเพื$อออกหนังสือรับรองจากบริษัทสงมายังเอไอเอ เพื$อขอให
ออกบัตรใบใหม  

 
กรณีเปลี่ยนชื�อ-นามสกุล  
- ติดตอฝายทรัพยากรบุคคล เพื$อกรอกแบบฟอรม ใบคําขอเปลี่ยนแปลง (สีขาว) พรอมแนบเอกสารการเปลี่ยนแปลง             

ชื$อ-สกุล และนําสงคืนใหฝายทรัพยากรบุคคล เพื$อสงมายังเอไอเอ ในการออกบัตรใหม 
 
กรณีสิ้นสุดการเปนพนักงาน  
- จะตองคืนบัตรสิทธิพิเศษประกันกลุมใหกับฝายทรัพยากรบุคคล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดขางตนเปนเพียงสรุปเฉพาะในสวนท่ีสําคัญเทาน้ัน ขอกําหนดเงื$อนไขความคุมครอง และขอยกเวน จะระบุไวในกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
หนังสือรับรองการประกันภัยกลุมท่ีออกใหกับผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยแลวแตกรณี 
 

หนา 30/42 

10. คําถามท่ีพบบอยเก่ียวกับประกันสุขภาพกลุม (FAQ) 

1.    กรมธรรมประกันสุขภาพมีความคุมครองอยางไร 
ตอบ คุมครองทั่วโลกภายใตขอยกเวนของกรมธรรม ตลอด 24 ช่ัวโมง ทั้งในและนอกเวลาทํางาน ในขณะที่ยังมีสถานภาพเปน

ผูเอาประกันภัย  

2.    ความคุมครองในสวนของการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เปนความคุมครองตอความเจ็บปวยตอครั้งใชหรือไม 
ตอบ ความคุมครองที่เอไอเอคุมครองให จะเปนความคุมครองตอการเจ็บปวย 1 ครั้ง หมายถึง การเจ็บปวย การบาดเจ็บ หรือ

โรคแทรกซอนอื$นใดที่เกิดจากการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บนั้น ซึ่งเปนเหตุใหตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ไมวาจะ
เกิดข้ึนดวยสาเหตุเดียวกันหรือไมก็ตาม ในกรณีที่การเจ็บปวย การบาดเจ็บ หรือโรคแทรกซอนเกิดข้ึนภายหลังวันที่ออก
จากโรงพยาบาลครั้งสุดทายมาแลว 45 วัน ใหถือวาเปนการเจ็บปวยที่เกิดข้ึนครั้งใหม 

3.    สามารถใชประกันกลุม ที่สถานพยาบาลใดไดบาง 
ตอบ ผูเอาประกันภัย สามารถเขาทําการรักษากับสถานพยาบาลซ่ึงจดทะเบียนถูกตองตามกฏหมายไดทุกแหง โดย 

 หากสถานพยาบาลนั้นเปนคูสัญญาประกันกลุมเอไอเอ ผูเอาประกันภัยจะไมตองสํารองจาย หรือจายเฉพาะ
สวนเกิน เมื$อแสดงบัตรสิทธิพิเศษประกันกลุมเอไอเอ พรอมบัตรประชาชนกับเจาหนาท่ีของสถานพยาบาล  

 หากสถานพยาบาลนั้นไมไดเปนคูสัญญาประกันกลุมเอไอเอ หรือผูเอาประกันภัยไมไดแสดงบัตรสิทธิพิเศษ
ประกันกลุมเอไอเอ พรอมบัตรประชาชนกับเจาหนาที่ของสถานพยาบาล ผูเอาประกันภัยก็สามารถเขาทําการ
รักษาได เพียงแตจะตองชําระคารักษาพยาบาลเมื$อออกจากสถานพยาบาล แลวจึงสงเอกสารประกอบการเบิก   
คารักษาพยาบาลใหครบถวนไปยังเอไอเอ   

4.    หากวาผูเอาประกันภัยไปรักษาตัวในโรงพยาบาลคูสัญญาที่ตรงกับประกันสังคม ควรทําอยางไร 
ตอบ ในกรณีดังกลาว ผูเอาประกันภัยควรยื$นบัตรประกันสังคมพรอมบัตรสิทธิพิเศษประกันกลุมกอน เขาทําการรักษา เพราะ

ผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองเพิ่มขึ้น เนื$องจากประกันสังคมจายคาใชจายทุกอยางให ยกเวนคาหองที่มีการ
จํากัดวงเงิน หากยื$นบัตรทั้งสองประเภทก็จะสามารถใชบริการคาหองที่ดีขึ้นได เพราะสามารถนําคาหองสวนที่เกินจาก
ประกันสังคมมาเบิกกับประกันสุขภาพได 

5.    คาผาตัด หมายถึงอะไรบาง 
ตอบ คาฝมือแพทยท่ีทําการผาตัด คาแพทยผูชวยผาตัด และคาปรึกษาแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะโรค 

6.    การตรวจสุขภาพจะไดรับความคุมครองหรือไม 
ตอบ ไมได เนื$องจากเปนขอยกเวนในกรมธรรม 

7.    คาโทรศัพท คาโทรสาร หนังสือพิมพ โทรทัศน วีดีโอ อยูภายใตความคุมครองหรือไม 
ตอบ ไมคุมครอง 

8.  กรณีผูเอาประกันภัยถูกสุนัขกัด ทําใหตองฉีดยาตอเนื$อง เวลาทําการเบิกคารักษาพยาบาลจะตองทําอยางไร และตอง
ขอใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทยทุกครั้งหรือไม   

ตอบ   เบิกในผลประโยชนคารักษาผูปวยนอกฉุกเฉิน (อุบัติเหตุ) หรือเบิกแบบผูปวยนอกได โดยเอกสารการเบิกจะตองใช
เอกสารฉบับจริง ทั้งใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทยทุกครั้งที่มีการเรียกรองสินไหม  

 


































