โรคร้ ายแรงที่ให้ ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Care
รับประกันชีวติ โดย บริษัท เอไอเอ จากัด
กลุ่มโรคร้ ายแรง
กลุ่ม 1
โรคมะเร็งและเนือ้ งอก

กลุ่ม 2
โรคหัวใจ ระบบหายใจ และ
ระบบการไหลเวียนโลหิต

กลุ่ม 3
โรคหลอดเลือดสมอง
ระบบประสาทและกล้ ามเนือ้

โรคร้ ายแรงระดับต้ นถึงระดับปานกลาง
18 โรค/การรักษา
1. โรคมะเร็ งระยะไม่ลกุ ลาม (Non-Invasive
Cancer / Carcinoma in Situ)
2. การผ่าตัดเนื ้องอกต่อมใต้ สมองออก
(Surgical Removal of Pituitary Tumor)
3. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้ วยการ
สวนหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery
Disease Requiring Angioplasty)
4. การผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจ
(Pericardiectomy)
5. การรักษาโรคลิ ้นหัวใจด้ วยการสวนหลอด
เลือด (Less Invasive Treatments of
Heart Valve Disease)
6. การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่
เอออร์ ต้าโดยวิธีใส่สายสวนทางหลอดเลือด
(Endovascular Treatment of Aortic
Disease) หรื อภาวะการโป่ งพองของหลอด
เลือดแดงใหญ่เอออร์ ต้าที่ระดับอกหรื อ
ระดับท้ อง (Aortic Aneurysm at Thoracic
or Abdominal Aorta)
7. การใส่เครื่ องกรองลิม่ เลือดในหลอดเลือด
ดาใหญ่ (Vena-Cava Filter Placement)

8. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้ รับการผ่าตัด
ลอกหลอดเลือดแดงคาโรคติด (Stroke
Requiring Carotid Endarterectomy
Surgery)
9. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องรักษาโดยวิธีใส่
สายสวนเส้ นเลือดแดงบริ เวณคอ (Stroke
Treatment by Carotid Angioplasty and
Stent Placement)

โรคร้ ายแรงระดับรุ นแรง
44 โรค/การรักษา
1. โรคมะเร็ งระยะลุกลาม (Invasive
Cancer)
2. เนื ้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ ง
(Benign Brain Tumor)
3. กล้ ามเนื ้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการ
ขาดเลือด (Acute Heart Attack)
4. การผ่าตัดเส้ นเลือดเลี ้ยงกล้ ามเนื ้อหัวใจ
(Coronary Artery By-Pass Surgery)
5. โรคกล้ ามเนื ้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
6. การผ่าตัดลิ ้นหัวใจโดยวิธีการเปิ ดหัวใจ
(Open Heart Surgery for the Heart
Valve)
7. การผ่าตัดเส้ นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ ต้า
(Surgery to Aorta)
8. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบ
ปฐมภูมิ (Primary Pulmonary Arterial
Hypertension)
9. โรคหลอดลมปอดอุดกันเรื
้ อ้ รังขันรุ
้ นแรง
หรื อโรคปอดระยะสุดท้ าย (Severe
Chronic Obstructive Pulmonary
Disease or End-Stage Lung Disease)
10. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้ างเม็ด
โลหิต (Aplastic Anemia)
11. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
(Major Stroke)
12. โรคหลอดเลือดสมองโป่ งพองที่ต้องรักษา
โดยการผ่าตัด (Cerebral Aneurysm
Requiring Brain Surgery)
13. ภาวะโคม่า (Coma)
14. โรคสมองเสือ่ มชนิดอัลไซเมอร์
(Alzheimer's Disease)

10. โรคหลอดเลือดสมองโป่ งพองที่รักษาโดย
ใช้ ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด
(Cerebral Aneurysm Treatment by
Endovascular Coiling)
11. การผ่าตัดฝั งท่อระบายในโพรงสมอง
(Cerebral Shunt Insertion)

กลุ่ม 4
โรคอวัยวะและระบบการ
ทางานที่สาคัญของร่ างกาย

12. การผ่าตัดตับออกหนึง่ กลีบ (Surgical
Removal of One Lobe of Liver)
13. การผ่าตัดไตออกหนึง่ ข้ าง (Surgical
Removal of One Kidney)
14. การผ่าตัดปอดออกหนึง่ ข้ าง (Surgical
Removal of One Lung)

15. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ
จากเชื ้อแบคทีเรี ย (Bacterial
Meningitis)
16. สมองอักเสบจากเชื ้อไวรัส (Viral
Encephalitis)
17. โรคพาร์ กินสัน (Parkinson's Disease)
18. โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส
(Multiple Sclerosis)
19. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการ
เคลือ่ นไหว (Motor Neuron Disease)
20. ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome or
Vegetative State)
21. อัมพาตของกล้ ามเนื ้อแขนหรือขา
(Paralysis)
22. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
23. โรคกล้ ามเนื ้อเสือ่ ม (Muscular
Dystrophy)
24. ตับวาย (Chronic Liver Disease or
End-Stage Liver Disease or Liver
Failure)
25. ไตวายเรื อ้ รัง (Chronic Kidney Failure)
26. โรคลาไส้ อกั เสบเป็ นแผลรุนแรง (Severe
Ulcerative Colitis or Crohn's Disease)
27. การผ่าตัดเปลีย่ นอวัยวะหรื อปลูกถ่ายไข
กระดูก (Major Organs Transplantation
or Bone Marrow Transplantation)
28. โรคไวรัสตับอักเสบขันรุ
้ นแรง (Fulminant
Viral Hepatitis)
29. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็ นซ ้าและ
เรื อ้ รัง (Chronic Relapsing
Pancreatitis)
30. ไตอักเสบลูปสู จากโรคซิสเต็มมิค ลูปสู
อิริเธมาโตซูส (SLE: Lupus Nephritis
from Systemic Lupus Erythematosus)
31. ภาวะข้ ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
(Severe Rheumatoid Arthritis)

กลุ่ม 5
กลุ่มภาวะติดเชือ้
การบาดเจ็บร้ ายแรง
และภาวะทุพพลภาพ

15. แผลไหม้ ชนิดรุนแรงน้ อย (การเกิดแผล
ไหม้ ระดับ 2) (Second Degree Burns)
16. การผ่าตัดเลือดคัง่ ใต้ เยื่อหุ้มสมองอัน
เนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ (Surgery of
Subdural Haematoma due to
Accident)
17. การสูญเสียแขนหรื อขาหนึง่ ข้ าง หรื อตา
หนึง่ ข้ าง (Loss of One Limb or One
Eye/Sight)
18. โรคเบาหวานขึ ้นจอประสาทตา (Diabetic
Retinopathy)

กลุ่ม 6
โรคร้ ายแรงสาหรั บผู้เยาว์
คุ้มครองตัง้ แต่ อายุ 1 เดือน
ถึงอายุ 16 ปี

-

32. แผลไหม้ ฉกรรจ์ (การเกิดแผลไหม้ ระดับ
3) (Third Degree Major Burn)
33. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major
Head Trauma)
34. การสูญเสียการดารงชีพอย่างอิสระ
(Loss of Independent Living)
35. การทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง (Total and
Permanent Disability - TPD)
- ไม่สามารถปฏิบตั กิ ิจวัตรประจาวันได้ ด้วย
ตนเองอย่างถาวรตังแต่
้ 3 อย่างขึ ้นไป
ต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 180
วัน หรื อ
- ไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับ
ค่าตอบแทนหรื อกาไรได้ ตอ่ เนื่องกันเป็ น
ระยะเวลาอย่างน้ อย 180 วัน (คุ้มครอง
ตังแต่
้ อายุ 17 ปี บริ บรู ณ์ จนถึงก่อนอายุครบ
70 ปี บริ บรู ณ์) หรื อ
- การสูญเสียสายตา มือ หรื อเท้ า ทัง้ 2 ข้ าง
หรื อสูญเสียมือ 1 ข้ าง และเท้ า 1 ข้ าง หรื อ
สูญเสียสายตา 1 ข้ าง และมือ 1 ข้ าง หรื อ
สูญเสียสายตา 1 ข้ าง และเท้ า 1 ข้ าง
36. ตาบอด (Blindness)
37. การฉีกขาดของรากประสาทต้ นแขน
(Multiple Root Avulsions of Brachial
Plexus)
38. การสูญเสียความสามารถในการพูด
(Loss of Speech)
39. โรคเนื ้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื ้อและเป็ น
เนื ้อตาย (Necrotizing Fasciitis and
Gangrene)
40. โรคเท้ าช้ าง (Elephantiasis)
41. โรคไข้ รูมาติกที่ทาให้ หวั ใจผิดปกติ
(Rheumatic Fever with Heart
Involvement)
42. โรคคาวาซากิที่ทาให้ เกิดโรคแทรกซ้ อน
ของหัวใจ (Kawasaki Disease with
Heart Complications)

43. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Type I Diabetes)
44. โรคน ้าไขสันหลังคัง่ ในโพรงสมองซึง่ เกิด
ภายหลังและต้ องใส่ทอ่ ระบาย
(Acquired Hydrocephalus Requiring
an External Shunt)

