
การจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้ตามกรมธรรม์
ประกันภัย ส าหรับผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) และได้เข้ารับการดูแลรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาล 
ณ ที่พ านักของผู้ป่วย แบบ HI, CI หรือแบบ Hotel Isolation

อทิุศ คิดไกล ร่วมใจ พฒันา



ค าสั่งนายทะเบียนที่ 5/2565 และ 6/2565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565
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“สรุปสาระส าคัญ ค าสั่งนายทะเบียนที่ 5/2565 และ 6/2565” 
การจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้ตามกรมธรรม์ประกันภยั ส าหรับผู้เอาประกันภัย

หรือผู้ได้รับความคุ้มครองที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และได้เข้ารับการดูแลรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาล 

ณ ที่พ านักของผู้ป่วย แบบ HI, CI หรือแบบ Hotel Isolation

1. ผลบังคับใช้ส ำหรับกำรใช้สิทธิเรียกร้อง

2. ค ำจ ำกัดควำม

3. กำรจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล

4. กำรจ่ำยค่ำชดเชยรำยวันหรือชดเชยรำยได้



1. ผลบังคับใช้ส าหรับการใช้สิทธิเรียกร้อง

44

ค าสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับกับสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยัที่บริษัทไดร้ับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียน ซึ่งบริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองและกรมธรรม์ประกนัภัย

ยังมีผลใช้บังคับส าหรับการใช้สิทธิเรียกร้อง 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2565



2. ค าจ ากัดความ

5

สถานพยาบาล ณ ที่พ านักของผู้ป่วย

สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างรอเข้ารับ

การรักษาที่สถานพยาบาลหรือผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรืออาการดีขึ้นแล้ว หลังเข้ารับการรักษาที่
สถานพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้แล้วอย่างน้อยสิบวันหรือตามระยะเวลาที่กรมการแพทย์หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด และจ าหน่าย เพื่อรักษาต่อเนื่องที่พ านักของผู้ป่วย โดยถือว่าเป็น

ผู้ป่วยของสถานพยาบาลหรือเป็นไปตามที่หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ดังต่อไปนี้ 



3. บทบาทเชิงรุกด้านการก ากับ ส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจประกันภัย (ต่อ)

66

บ้านหรือที่พักอาศัยของผู้ป่วย
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19)

โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 

อพารต์เมนท์ หรือสถานที่อื่นท่ีมีความ
เหมาะสมตามที่กรมการแพทย์ กรม

สนับสนุน บริการสุขภาพ หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด

หมู่บ้าน วัด โรงเรียน ที่พักคนงาน
ก่อสร้าง หรือ สถานที่อื่นที่มีความ

เหมาะสมตามที่กรมการแพทย์ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด

2. ค าจ ากัดความ

Home Isolation Hotel Isolation Community Isolation 



2. ค าจ ากัดความ

7

“กรมธรรม์ประกันภัย” หมายความว่า กรมธรรม์
ประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม หรือบันทึกสลักหลัง 

ข้อตกลงคุ้มครอง หรือเอกสารแนบท้าย ที่ให้ความ
คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม



3. การจ่ายค่ารักษาพยาบาล

8

ให้บริษัทประกันภัย
จ่ายค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับผู้เอาประกันภัย

หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ในสถานพยาบาล 

ณ ที่พ านักของผู้ป่วย 
กรณีดังต่อไปนี้

1. กรณีกรมธรรม์ประกันภัยมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
กรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอกเพียงอย่างเดียว ให้บริษัทประกันภัย

จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนผลประโยชน์
ส าหรับค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ใน

หน้าตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย

OPD



3. การจ่ายค่ารักษาพยาบาล

9

ให้บริษัทประกันภัย
จ่ายค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับผู้เอาประกันภัย

หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ในสถานพยาบาล 

ณ ที่พ านักของผู้ป่วย 
กรณีดังต่อไปนี้

2. กรณีกรมธรรม์ประกันภัยมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
กรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเพียงอย่างเดียว ให้อนุโลมจ่าย

ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนผลประโยชน์ส าหรับค่าใช้จ่าย 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์

ของกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินจ านวนหนึ่งหมื่นสองพันบาท

IPD



3. การจ่ายค่ารักษาพยาบาล

10

ให้บริษัทประกันภัย
จ่ายค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับผู้เอาประกันภัย

หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ในสถานพยาบาล 

ณ ที่พ านักของผู้ป่วย 
กรณีดังต่อไปนี้

3. กรณีกรมธรรม์ประกันภัยมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ทั้งสองกรณี ให้บริษัทจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนผลประโยชน์ส าหรับค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นจาก
การรักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย

ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก
หากมีค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาตัว

เป็นผู้ป่วยนอก ให้บริษัทอนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน
จ านวนผลประโยชนส์ าหรับค่าใช้จ่าย กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในตามที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินจ านวนหนึ่งหมื่นสองพันบาท

OPD + IPD



3. การจ่ายค่ารักษาพยาบาล

11

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก 
ให้หมายความรวมถึงรายการค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง และราคาที่ไม่ต่ ากว่าที่กระทรวงสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานภาครัฐอื่นก าหนดไว้ ทั้งนี้ จ ากัดเฉพาะรายการ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลเท่านั้น



4. การจ่ายค่าชดเชยรายวันหรือชดเชยรายได้ 

12

ให้บริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายชดเชย
รายวันหรือค่าชดเชยรายได้
ส าหรับผู้เอาประกันภัยหรือ

ผู้ได้รับความคุ้มครอง
ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามกรมธรรม์
ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง

ค่าชดเชยรายวันหรือ
ค่าชดเชยรายได้ และเข้ารับ

การดูแลรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาล 

ณ ที่พ านักของผู้ป่วย 
โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. มีเอกสารการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้ จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการ

รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR 



4. การจ่ายค่าชดเชยรายวันหรือชดเชยรายได้ 
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ให้บริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายชดเชย
รายวันหรือค่าชดเชยรายได้
ส าหรับผู้เอาประกันภัยหรือ

ผู้ได้รับความคุ้มครอง
ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามกรมธรรม์
ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง

ค่าชดเชยรายวันหรือ
ค่าชดเชยรายได้ และเข้ารับ

การดูแลรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาล 

ณ ที่พ านักของผู้ป่วย 
โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

2. ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่ง และไม่มีสถานพยาบาลรองรับ ดังต่อไปนี้ 

(ก) อายุมากกว่าหกสิบปี 
(ข) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ 
(ค) โรคไตเรื้อรัง (CKD) 
(ง) โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคหัวใจแต่ก าเนิด 
(จ) โรคหลอดเลือดสมอง 
(ฉ) เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ 
(ช) ภาวะอ้วน (น้ าหนักมากกว่า 90 กก. หรือ BMI ตั้งแต่ 30 กก./ตร.ม.) 
(ซ) ตับแข็ง 
(ฌ) ภาวะภูมิคุ้มกันต่ า และ lymphocyte น้อยกว่า 1,000 เซลล์/ลบ.มม. 

ทั้งนี้ สถานพยาบาล หมายความว่า โรงพยาบาล สถานพยาบาล Hospitel และ โรงพยาบาลสนาม 
แต่ไม่หมายความรวมถึง สถานพยาบาล ณ ที่พ านักของผู้ป่วย



4. การจ่ายค่าชดเชยรายวันหรือชดเชยรายได้ 

14

ให้บริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายชดเชย
รายวันหรือค่าชดเชยรายได้
ส าหรับผู้เอาประกันภัยหรือ

ผู้ได้รับความคุ้มครอง
ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามกรมธรรม์
ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง

ค่าชดเชยรายวันหรือ
ค่าชดเชยรายได้ และเข้ารับ

การดูแลรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาล 

ณ ที่พ านักของผู้ป่วย 
โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ให้บริษัทอนุโลมจ่ายค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้
ดังกล่าวข้างต้น ไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่มีเหตุข้างต้น



1515

ติดต่อส านักงาน คปภ.จังหวัดขอนแก่น

ส านักงาน คปภ.จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 555/29 ถนน จอมพล ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทร.043-244280



ส ำนักงำน คปภ.          
เป็นองค์กรชั้นน ำ ที่สร้ำงเสริมระบบประกันภัย 

ให้เข้ำถึงโดยง่ำย เป็นธรรมและยั่งยืน




