
กรมการประกันภัย รวมกับ สมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมประกันชีวิตไทย 
ขอเชิญรวมงาน “แทนความหวงใย ดวยกรมธรรมลูกกตัญู” 

ในวันศุกรท่ี 4 และเสารที่ 5 สิงหาคม 2549 ตั้งแตเวลา 10.45 – 19.00 น. 
ณ หองบอลรูม ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

ภายในงานจะมีการแนะนํากรมธรรมประกันภัยสุขภาพลูกกตัญูเพ่ือคุมครองบุพการี 
 การรับทําประกันภัยสุขภาพลูกกตัญู การบรรยายความรูดานสุขภาพ การตรวจสุขภาพ ฯลฯ 

 
1. การประกันภัยสุขภาพลูกกตัญู คืออะไร 
 การประกันภัยสุขภาพลูกกตัญู คือ การประกันภัยที่มุงสรางหลักประกันทางการเงินใหแกผู
สูงอายุในกรณีที่เกิดปญหาดานสุขภาพ เจ็บปวยหรือทุพพลภาพ รวมทั้งสงเสริมใหสถาบันครอบครัวมี
ความเขมแข็งสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2. รูปแบบของการประกันภัยสุขภาพลูกกตัญู 
 การประกันภัยสุขภาพลูกกตัญู เปนการนําเสนอรูปแบบการประกันภัยในกลุมของการประ
กันภัยสุขภาพ ซ่ึงครอบคลุมถึงการประกันภัยท่ีใหความคุมครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
อันเกิดจากการเจ็บปวยและการบาดเจ็บ รวมถึงการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะจาก
การเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ การประกันภัยอุบัติเหตุ เฉพาะที่ใหความคุมครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก การประกันภัยโรครายแรง(Critical 
Illness) และการประกันภัยการดูแลระยะยาว(Long Term Care) 
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3. สรุปสาระสําคัญของการประกันภัยสุขภาพลูกกตัญู 
 3.1 การประกันภัยการดูแลระยะยาว(Long Term Care) 
ความคุมครอง : หากผูเอาประกันภัยที่ไดทําประกันภัยมาแลวไมนอยกวา 90 วัน ไมสามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันไดอยางนอย 3 อยางจาก 6 อยาง ติดตอกันเกินกวา 180 วัน หรือ เมื่อมีขอบงชี้ทาง
การแพทยอยางชัดเจน โดยบริษัทจะจายคาทดแทนใหผูเอาประกันภัยเปนเงินกอนเดียว หรือจายเปน
รายเดือนตามจํานวนที่ตกลงกัน 
 กิจวัตรประจําวันที่กําหนด มีดังน้ี 
 (1) การเปลี่ยนจากนอนเปนนั่ง  (2) การเดิน 
 (3) การขับถาย    (4) การอาบน้ํา 
 (5) การแตงตัว    (6) การรับประทานอาหาร 
คุณสมบัติผูเอาประกันภัย : ผูเอาประกันภัยตองมีอายุไมเกิน 65 ป ท้ังนี้ผูเอาประกันภัยตองไมเปน
ผูท่ีไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันนั้นมากอนการทําประกันภัย รวมท้ังไมมีโรค/อาการ/การบาด
เจ็บที่จะเปนผลใหเกิดสภาพนั้น มากอนการทําประกันภัย 
การชําระเบี้ยประกันภัย : ชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายป โดยเบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยูกับอายุของ 
ผูเอาประกันภัยในวันที่เริ่มเอาประกันภัย โดยเบ้ียประกันภัยจะไมมีการปรับขึ้นตามอายุของ 
ผูเอาประกันภัย 
ลักษณะของสัญญา : - เปนสัญญาแบบปตอป 

 - บริษัทไมสามารถบอกเลิกสัญญาระหวางป หรือปฏิเสธการตอสัญญาได
ตลอดไปตราบเทาที่ผูเอาประกันภัยมีการจายเบ้ียประกันภัย 

 - ผูเอาประกันภัยไมสามารถบอกเลิกสัญญาระหวางป แตมีสิทธิในการไมตอ
สัญญาในปตอไป 
ระยะเวลารอคอย : 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรมประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก 
ขอยกเวน : อันเปนผลหรือสืบเนื่องจาก 
 (1) สภาพท่ีเปนมากอนการเอาประกันภัย 
 (2) การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย 

(3) โรคเอดส 
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง การใชสารเสพติด ยาเสพติดใหโทษ 
(5) การกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก 
(6) การขับขี่หรือโดยสารอากาศยาน ยกเวนเปนผูโดยสารในสายการบินพาณิชย 
(7) การเปนทหาร ตํารวจ อาสาสมัคร และเขาปราบปรามหรือสงคราม 
(8) สงคราม การกบฏ ปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอการราย 
(9) นิวเคลียร  



 3

รายชื่อบริษัทประกันภัยที่ขายกรมธรรมประกันภัยการดูแลระยะยาว จํานวน 27 บริษัท 
   1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 15. บริษัท ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
   2. บริษัท คอมไบด อินชัวรันส (ไทยแลนด) จํากัด   16. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ  จํากัด  
   3. บริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)       17. บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  
   4. บริษัท เจาพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน)   18. บริษัท สงเสริมประกันภัย จํากัด  
   5. บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จํากัด  19.   บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 
   6. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด   20. บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จํากัด  
   7. บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)    21. บริษัท สหมงคลประกันภัย จํากัด  
   8. บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)    22. บริษัท ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
   9. บริษัท นิวแฮมพเชอร อินชัวรันส   23. บริษัท สินทรัพยประกันภัย จํากัด  
 10. บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 24. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 11. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)  25. บริษัท อลิลันซ ซี.พี.ประกันภัย จํากัด  
 12. บริษัท พระนครธนบุรีประกันภัย จํากัด  26. บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 13. บริษัท ไพบูลยประกันภัย จํากัด   27. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จํากัด  
 14. บริษัท ไพศาลประกันภัย จํากัด 
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 3.2 การประกันภัยโรครายแรง(Critical Illness) 
ความคุมครอง : หากผูเอาประกันภัยที่ไดทําประกันภัยมาแลวไมนอยกวา 90 วัน ไดรับการวินิจฉัย
จากแพทยเปนคร้ังแรกวาเปนโรครายแรงโรคใดโรคหนึ่งซ่ึงมีลักษณะตามคําจํากัดความที่ไดกําหนดไว
ภายใตขอตกลงคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายผลประโยชนเปนเงินกอนเดียวตาม
จํานวนที่ตกลงกันไว 
 ตัวอยางของโรครายแรงที่ใหความคุมครอง 
 (1) โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancers) 
 (2) โรคกลามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด (Heart Attack) 
 (3) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
 (4) โรคไตวายเรื้อรังที่ไดรับการลางไตอยางสมํ่าเสมอ (Chronic Renal failure Requiring 
Regular Renal Dialysis) 
 (5) ภาวะหมดสติ (Coma) 
 (6) การปลูกถายอวัยวะสําคัญ (Major Organ Transplant) 
คุณสมบัติผูเอาประกันภัย : ผูเอาประกันภัยตองมีอายุไมเกิน 75 ป (แตละบริษัทอาจกําหนดแตก
ตางไปจากนี้ได) และไมมีโรค/อาการ/การบาดเจ็บท่ีจะเปนผลใหเกิดสภาพนั้น มากอนการทําประ
กันภัย 
การชําระเบี้ยประกันภัย : ชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายป โดยเบ้ียประกันภัยจะขึ้นอยูกับอายุของ 
ผูเอาประกันภัย โดยบริษัทมีสิทธิปรับเบี้ยประกันภัยตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผูเอาประกันภัยและความ
เส่ียงที่เพิ่มขึ้น 
ลักษณะของสัญญา : - เปนสัญญาแบบปตอป 

 - บริษัทไมสามารถบอกเลิกสัญญาระหวางป หรือปฏิเสธการตอสัญญาได
ตลอดไปตราบเทาที่ผูเอาประกันภัยมีการจายเบ้ียประกันภัยและมีอายุไมเกิน 75 ป 

 - ผูเอาประกันภัยสามารถบอกเลิกสัญญาระหวางป และมีสิทธิในการไมตอ
สัญญาในปตอไป 
ระยะเวลารอคอย : 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรมประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก 
ขอยกเวน :  

(1) โรครายแรงใดๆ ที่ปรากฏอาการ หรือไดรับการวินิจฉัยในชวงระยะเวลา  90 วัน   
นับจากวันท่ีกรมธรรมประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเปนคร้ังแรก  (เวนแตการเปนโรครายแรงนั้นเกิดจาก
อุบัติเหตุ)  

(2) ผูเอาประกันภัยฆาตัวตาย  พยายามฆาตัวตาย  การทํารายรางกายตนเอง หรือการ 
พยายามทํารายรางกายตนเอง ไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทํา ไมวาจะอยู
ในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม 
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(3) การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด  หรือยาเสพติด 
ใหโทษจนไมสามารถครองสติได  

คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมี 
ระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป 

(4) ผูเอาประกันภัยปฏิเสธไมยอมรับการรักษา หรือปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย  
การใชยาในทางที่ผิด 

(5) โรคติดเชื้อไวรัส HIV โรคเอดส (AIDS)  กลุมอาการเอดสสัมพันธ (ARC)   
หรือโรคติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส (Opportunistic Infection) และ/หรือมะเร็งบางชนิดท่ีพบเมื่อ
ปรากฏอาการของ HIV, AIDS หรือ ARC 

     (6) ความผิดปกติ รวมทั้งความพิการท่ีเปนมาตั้งแตกําเนิด   
(7) การเปนโรครายแรงใด ๆ ของผูเอาประกันภัยอันเปนผลจากการติดยาเสพติดให 

โทษ หรือแอลกอฮอล  
(8) ความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม  หรือขณะที่ถูก 

จับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
(9) ความบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุให

เกิดการทะเลาะวิวาท 
(10) อาวุธนิวเคลียร   การแผรังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจาก

กากนิวเคลียรใด ๆ หรือจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกรรมวิธีใด ๆ สําหรับการ
แตกตัวทางนิวเคลียร ที่ดําเนินการติดตอกันไปอยางตอเนื่องดวยตัวของมันเอง 

(11) สงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกรานหรือการกระทําของศัตรูตางชาติ  
สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดลุกฮือตอตานรัฐบาล 
การจลาจล  และการกอการราย การนัดหยุดงาน 
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 3.3 การประกันภัยคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 
ความคุมครอง : หากผูเอาประกันภัยที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเปนผลใหตองไดรับการรักษา
พยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
จริงแตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ไดตกลงกันสําหรับการรักษาพยาบาล และจะจายเปนเงิน
กอนชดเชยการสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ 
คุณสมบัติผูเอาประกันภัย : ผูเอาประกันภัยตองมีอายุไมเกิน 75 ป (แตละบริษัทอาจกําหนดแตก
ตางไปจากนี้ได) 
การชําระเบี้ยประกันภัย : ชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายป 
ลักษณะของสัญญา : - เปนสัญญาแบบปตอป 

 - ทั้งบริษัท และผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาระหวางป และไมตอ
สัญญาในปตอไปได 
ระยะเวลารอคอย :  - ไมมี – 
ขอยกเวน :  

ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดังตอไปนี้ 
 (1) การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษ
จนไมสามารถครองสติได 
       คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป 

(2) การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
 (3) การไดรับเชื้อโรค เวนแตเชื้อโรคมีหนอง หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา ซ่ึงเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ 
 (4) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ
ซ่ึงไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน
กรมธรรมประกันภัย 
 (5) การแทงลูก 
 (6) การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวัน
เกิดอุบัติเหตุ 
 (7) การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ 
 (8) อาหารเปนพิษ 
 (9) การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนทับเสนประสาท               
(Discherniation) กระดูกสันหลังเคล่ือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม 
(Degenerative discdisease) กระดูกสันหลังเส่ือม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) 
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หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน Pars interarticularis (Spondylolysis) เวนแตมีการแตกหัก 
(Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 
 (10) สงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทําของศัตรูตางชาติ 
สงคราม กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การกอการราย การที่ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดลุก
ฮือขึ้นตอตานรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน 
 (11) อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกาก    
นิวเคลียรใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียรและกรรมวิธีใดๆแหงการแตกแยก
ตัวทางนิวเคลียรซ่ึงดําเนินการติดตอกันไปโดยตัวของมันเอง 

 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว) 
 (12) ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกี
ดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือ
โดยสารอยูในบอลลูน หรือเคร่ืองรอน เลนบันจี้จ๊ัมพ ดําน้ําที่ตองใชถังอากาศและเคร่ืองชวยหายใจใตนํ้า 
  (13) ขณะที่ผูเอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจด
ทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 
 (14) ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 
 (15) ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
 (16) ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือ 
หลบหนีการจับกุม 
 (17) ขณะท่ีผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติ
การในสงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัย
ต้ังแตระยะเวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการนั้น สวน
หลังจากนั้นใหกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนดไวในตา
รางกรมธรรมประกันภัย 
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 3.4 การประกันภัยสุขภาพสวนบุคคล 
ความคุมครอง : คุมครองคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการเจ็บปวย หรือบาดเจ็บ โดย
บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย 
คุณสมบัติผูเอาประกันภัย : ผูเอาประกันภัยตองมีอายุไมเกิน 75 ป (แตละบริษัทอาจกําหนดแตก
ตางไปจากนี้ได) 
การชําระเบี้ยประกันภัย : ชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายป โดยเบ้ียประกันภัยจะขึ้นอยูกับอายุของ 
ผูเอาประกันภัย โดยบริษัทมีสิทธิปรับเบี้ยประกันภัยตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผูเอาประกันภัยและความ
เส่ียงที่เพิ่มขึ้น 
ลักษณะของสัญญา : - เปนสัญญาแบบปตอป 

 - ทั้งบริษัท และผูเอาประกันภัยมีสิทธิในการไมตอสัญญาในปตอไปได 
ระยะเวลารอคอย :   - 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรมประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก สําหรับการ
เจ็บปวยท่ัวไป 
         - 120 วัน นับจากวันที่กรมธรรมประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก สําหรับ
การเจ็บปวยที่ระบุไวเปนพิเศษ 
ขอยกเวน :  

(1) สภาพท่ีเปนมากอนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)  
          (2) การตรวจรักษาภาวะท่ีเปนมาแตกําเนิด (Congenital) หรือปญหาดาน 
พัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม     
 (3) การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหา 
ผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง  หรือการควบคุมนํ้าหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได 
เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง 
 (4) การตั้งครรภ  แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ 
การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด 
(ยกเวนกรณีซ้ือความคุมครองเอกสารแนบทายการคลอดบุตร) 
 (5) โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
          (6) การตรวจ การปองกัน หรือรักษาการใชยา หรือสารตางๆ เพื่อการชลอเส่ือมของวัย หรือ
การใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิงหรือชาย  
การรักษาความผิดปกติทางเพศ  และการแปลงเพศ 
          (7) การตรวจสุขภาพทั่วไป การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธีใหพัก
อยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ท่ีไมเก่ียวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย  การรักษา
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หรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุ ซ่ึงไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการ
แพทย 
           (8) การตรวจรักษาความผิดปกติเก่ียวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อ
ชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น  
           (9) การรักษาโรคหรือผาตัดเกี่ยวกับฟน หรือเหงือก การทําฟนปลอม การครอบฟน การ
รักษารากฟนอุดฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณีจําเปนอันเนื่อง
จากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งน้ีไมรวมคาฟนปลอมและการครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใส
รากเทียม (ยกเวนกรณี ซ้ือความคุมครองเอกสารแนบทายการรักษาดานทันตกรรม) 
           (10) การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอจิต
ประสาท 
           (11) การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เก่ียวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทาง
พฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ัน ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติ
ของการกิน หรือความวิตกกังวล 
           (12) การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรคหรืออาการหยุด
หายใจขณะหลับการตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน 
           (13) การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ภายหลังการถูกสัตว ทําราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับบาดเจ็บ 
  (14) การรักษาพยาบาลที่ไมไดเปนการรักษาแผนปจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทยทางเลือก    
           (15) คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูเอาประกันภัย ซ่ึงเปนแพทยส่ังใหแกตัว
เอง รวมทั้งคาใชจายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาจากแพทยผูซ่ึงเปน บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผู
เอาประกันภัย 
           (16) การฆาตัวตาย  การพยาพยามฆาตัวตาย  การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายาม
ทํารายรางกายตนเอง ไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําไมวาจะอยูใน
ระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม  ทั้งนี้ รวมถึงอุบัติเหตุจากการท่ีผูเอาประกันภัย กิน ด่ืม หรือ ฉีดยา
หรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยส่ัง  
           (17) ความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สาร
เสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได  คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณี
ที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป   
           (18) ความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุให
เกิดการทะเลาะวิวาท       
           (19) ความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเอาประกันภัยกระทําความผิดทางอาญาโดยเจตนาหรือ
ขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุมโดยเจาหนาที่ เพราะการกระทําความผิดทางอาญานั้น เวนแต
ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันยอมความกันได    
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           (20) ความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเอาประกันภัย แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขง
สกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีดวย แขง สเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะ
กําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเคร่ืองรอน เลนบันจี้จ๊ัมพ ดําน้ําท่ีตองใชถัง
อากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ํา 
           (21) ความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู
ในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย และขณะกําลัง
ขับขี่หรือเปนพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ 
           (22) ความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสา
สมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย ต้ังแตระยะเวลาที่
เขาปฏิบัติการน้ัน 
           (23) สงคราม (ไมวาจะมีการประกาศหรือไมก็ตาม)  การรุกราน  หรือการกระทําของศัตรู
ตางชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การท่ีประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดลุกฮือ
ตอตานรัฐบาล การจลาจล  และการกอการราย การนัดหยุดงาน 

 (24) อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร  
หรือจากการนิวเคลียรใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียรและกรรมวิธีใดๆ แหง
การแตกแยกตัวทางนิวเคลียร  ซ่ึงดําเนินการติดตอกันไปโดยตัวของมันเอง 
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4 . การหักลดหยอนภาษีเงินไดสวนบุคคล 
4.1 ผูมีเงินไดท่ีทําประกันสุขภาพลูกกตัญูใหบิดามารดา หรือบิดามารดาของคูสมรสที่มีราย

ไดไมเพียงพอตอการยังชีพ (มีรายไดไมเกิน 30,000 บาทตอคนตอป) ใหสามารถนําคาเบ้ียประ
กันภัยสุขภาพลูกกตัญูที่จายไปนั้นไปลดหยอนภาษีไดตามที่ตนเองไดจายไปจริงแตไมเกินกวา 
15,000 บาท ทั้งนี้สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ไดจายในป พ.ศ. 2549 เปนตนไป 

4.2 ไมมีการจํากัดจํานวนบุตรท่ีจะทําประกันภัยสุขภาพลูกกตัญูใหบิดา มารดา 
ตัวอยาง 1  ก. และ ข. เปนบิดาและมารดาของ ค. ตามลําดับ ซ่ึงทั้งคูมีรายไดตอปไมเกิน 30,000 
บาทตอคน เมื่อ ค. ทําประกันภัยสุขภาพลูกกตัญูใหกับ ก. โดยจายเบ้ียประกันภัยรายปเปนจํานวน 
5,000 บาท และทําประกันภัยสุขภาพลูกกตัญูใหกับ ข. โดยจายเบ้ียประกันภัยรายปเปนจํานวน 
10,000 บาท ดังนั้น ค. สามารถนําคาเบ้ียประกันภัยสุขภาพลูกกตัญูที่ตนเองไดจายไปรวมทั้งส้ิน 
15,000 บาทไปหักเปนคาลดหยอนภาษีเงินไดสวนบุคคลของตนเองได 
ตัวอยาง 2  สมชายและสมหญิง ตางเปนผูมีรายไดนอยกวา 30,000 บาทตอป และมีลูกดวยกัน 3 
คน คือ หน่ึง สอง และสาม ท้ังสามคนตางก็ทําประกันภัยสุขภาพลูกกตัญูใหกับสมชายและสมหญิง
คนละฉบับ โดยแตละคนจายเบี้ยประกันภัยสุขภาพลูกกตัญูรายปรวมคนละ 15,000 บาท ดังน้ัน
หนึ่ง สอง และสาม สามารถนําคาเบ้ียประกันภัยรายปที่ตนเองไดจายไปเพื่อทําประกันภัยสุขภาพลูก
กตัญูรวมคนละ 15,000 บาท ไปหักเปนคาลดหยอนภาษีเงินไดสวนบุคคลของตนเองได 
 

_____________________________ 


