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ขอยกเวนความคุมครองของกรมธรรม 

ขอยกเวนท่ัวไป 

การประกันภัยน้ีไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือ

การเจ็บปวย (รวมทั้งภาวะแทรกซอน) อาการ หรอืภาวะความผิดปกติที่เกดิจาก 

1. โรคเ ร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่ยั งมิ ได รักษาใหหายกอนวันทําสัญญาประกันภัย  

การตรวจรักษาภาวะท่ีเปนมาแตกําเนดิ (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม 

2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง 

หรือการควบคุมน้ําหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจาก

อบุัติเหตุท่ีไดรับความคุมครอง 

3. การต้ังครรภ แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการต้ังครรภ การแกไขปญหาการมี

บุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด  

4. โรคเอดส หรือกามโรค หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อชะลอการเส่ือมของวัย หรือการให

ฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติ

ทางเพศ และการแปลงเพศ 

6. การตรวจ สุขภาพทั่ ว ไป  การรองขอเข าอยู รั กษา ตัว ใน โ รงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 

เวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพ่ือการฟนฟู หรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ การตรวจ

วิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเก่ียวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ

คลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุซ่ึงไมใชความจําเปน

ทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย 

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเก่ียวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อชวยในการ

มองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น  

8. การตรวจรักษา หรือผาตัด เก่ียวกับฟน หรือเหงือก การทําฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน 

อดุฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณีจําเปนอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ 

ทั้งนี้ไมรวมคาฟนปลอม การครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม 

9. การรักษาหรือการบาํบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธ์ิตอจิตประสาท 

10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือ

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ัน ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล 



 

2/4 

 

11. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ 

การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน 

12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตว

ทําราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ 

13. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก 

14. ค า ใช จ ายที่ เกิ ดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ ผู ได รับความคุ มครอง  ซ่ึ ง เป นแพทยสั่ ง ให 

แกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผู

ไดรับความคุมครอง 

15. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกายตนเอง

ไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึง

อบุัติเหตุจากการที่ผูไดรับความคุมครอง กนิ ด่ืม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกนิกวาที่แพทยสั่ง 

16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูไดรับความคุมครองขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือ

ยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได 

 คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือด

ต้ังแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป  

17. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะ

วิวาท 

18. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนักหรือขณะถูก

จับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

19. การบาด เ จ็บ ท่ี เกิดขึ้ นขณะที่ ผู ไ ด รับความคุมครอง แข ง รถ ห รือแข ง เ รือทุกชนิด  แข งม า  

แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้น หรือ

กาํลังลง หรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเคร่ืองรอน เลนบันจ้ีจั๊มพ ดําน้ําที่ตองใชถังอากาศ และเคร่ืองชวยหายใจใตน้ํา 

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะท่ีผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้น หรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยาน

ที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย  

21. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะที่ผูไดรับความคุมครองขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําในอากาศ

ยานใดๆ 

22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขา

ปฏิบัตกิารในสงคราม หรือปราบปราม   
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23. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวา

จ ะ ไ ด มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ ส ง ค ร า ม ห รื อ ไ ม ก็ ต า ม  ห รื อ ส ง ค ร า ม ก ล า ง เ มื อ ง  ก า ร แ ข็ ง ข อ  ก า ร ก บ ฏ  

การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัต ิการรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ

ใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซ่ึงกฎอัยการศึก 

24. การกอการราย 

25. การแผรังสี หรอืการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมา

จากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซ่ึงดําเนินติดตอไปดวย

ตัวเอง 

26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการ

ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได 

 

ขอยกเวนเฉพาะ -  ขอตกลงคุมครอง (อ.บ.2) ผลประโยชนการเสยีชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา  

การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร 

ความสูญเสยี หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังตอไปน้ี 

1. การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับ

มาจากอุบัติเหตุ 

2. อาหารเปนพิษ 

3. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Disc herniation) 

กระดกูสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูก

สันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน Pars 

interarticularis (Spondylolysis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง

อนัเนื่องมาจากอุบัติเหต ุ

 

ขอยกเวนเฉพาะ -  ขอตกลงคุมครองการอยูรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูปวยใน) 

การประกันภัยน้ี ไมคุมครองคาใชจายดังตอไปนี ้

 1. ยา การรักษา หรือการตรวจวินิจฉัยท่ีไมเกี่ยวของกับคําวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุใน

ใบรับรองแพทย 

 2. เคร่ืองกระตุนหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
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 3. กายอุปกรณ อุปกรณเทียม เคร่ืองมือทางการแพทย และเวชภัณฑคงทน ไดแก เคร่ืองชวยฟง แวนตา 

เลนซ เคร่ืองชวยหายใจ อุปกรณออกซิเจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เคร่ืองชวยคํ้ายัน

ตางๆ รถเข็นผูปวย อวัยวะเทยีม ไดแก แขนเทยีม ขาเทียม ตาเทียม 

 4. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

 

ขอยกเวนเฉพาะ - ขอตกลงคุมครองการรกัษาโดยการผาตัด 

การประกันภัยน้ี ไมคุมครองคาใชจายดังตอไปนี ้

1. การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไมเ ก่ียวของกับคําวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีระบุใน

ใบรับรองแพทย 

2. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

 

ขอยกเวนเฉพาะ - ขอตกลงคุมครองการดูแลโดยแพทย 

การประกันภัยน้ี ไมคุมครองคาใชจายดังตอไปนี ้

1. การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไมเ ก่ียวของกับคําวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีระบุใน

ใบรับรองแพทย 

2. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

 

  


