
 
 

บันทกึสลกัหลงัการตดิเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 
ส าหรับ สัญญาเพิม่เตมิค่ารักษาพยาบาล แมนูไลฟ์ เฮลท์แคร์ 

 
ไม่ว่าข้อความใดในสัญญาเพิม่เตมิ ที่บันทึกสลกัหลงันีแ้นบอยู่ ระบุไว้เป็นอย่างอืน่ เป็นที่เข้าใจและตกลงว่า   
 
การตดิเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
1. หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉยัโรคจากแพทยเ์ป็นคร้ังแรกว่าเป็นผูป่้วยยนืยนั (Confirmed) 

ติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) หรือเป็นผูติ้ดเช้ือไม่มีอาการ (Asymptomatic 
infection) ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีสญัญาเพ่ิมเติมท่ีบนัทึกสลกัหลงัน้ีแนบอยูมี่ผลบงัคบั บริษทัจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ให ้20,000 บาท ทั้งน้ี บริษทัจะใหค้วามคุม้ครองกบัผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองของ
สญัญาเพ่ิมเติมภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
ทั้งน้ี การวินิจฉยัผูป่้วย ใหอ้า้งอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง แนวทางการเฝ้าระวงัและ
สอบสวนโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ฉบบั 23 มีนาคม 2563 

2. กรณีเสียชีวติ เน่ืองจากสาเหตุโดยตรงจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) ในช่วง
วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563  ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์เป็นจ านวน 100,000 บาท 
ใหก้บัผูรั้บประโยชน์ หรือทายาทตามกฎหมาย 
 

ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายผลประโยชนก์ารติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) ใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั 
หรือผูรั้บประโยชน์ เพียงคร้ังเดียว แมว้่าผูเ้อาประกนัภยัจะมีบนัทึกสลกัหลงัน้ีแนบอยูม่ากกว่าหน่ึงฉบบัก็ตาม 

 
ค านิยาม 
1. เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) หมายถึง เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมาย
ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) และไดรั้บการยนืยนัผลตรวจโดยวิธี Real-time RT-PCR Panel for Detection 2019-
novel coronavirus หรือ Sequencing หรือ Serology 4-fold rising หรือเพาะเช้ือ ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 
2. ผูป่้วยยนืยนั (Confirmed) หมายถึง ผูป่้วยเขา้เกณฑส์อบสวนโรคท่ีมีผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพบสารพนัธุกรรม
ของเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยนืยนัจากหอ้งปฏิบติัการตามท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยป์ระกาศ 1 แห่ง 
หรือ sequencing หรือ เพาะเช้ือ 

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)                                  
1788 อาคาร สิงหค์อมเพล็กซ์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 ส านกังานใหญ่ 02-844-0000 ศูนยบ์ริการลูกคา้ 02-033-9000  
ทะเบียนเลขท่ี 0107537001081 www.manulife.co.th 
 



 
 
3. ผูติ้ดเช้ือไม่มีอาการ (Asymptomatic infection) ผูท่ี้มีผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพบสารพนัธุกรรมของเช้ือไวรัส 
SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยนืยนัจากหอ้งปฏิบติัการตามท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยป์ระกาศ 1 แห่ง หรือ 
sequencing หรือ เพาะเช้ือ แต่ไม่มีอาการและอาการแสดง 
4.  ผูป่้วยท่ีเขา้เกณฑส์อบสวนโรค (Patients under investigation: PUI) คือ 
กรณีท่ี 1 การเฝ้าระวงัท่ีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผูป่้วยมีอาการ และอาการแสดง ดงัน้ี อุณหภูมิร่างกาย
ตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสข้ึนไป ร่วมกบัมีอาการของระบบทางเดินหายใจ อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี ไอ น ้ ามกู 
เจ็บคอ หายใจเหน่ือย หรือ หายใจล าบาก  
กรณีท่ี 2 การเฝ้าระวงัท่ีสถานพยาบาล ผูป่้วยมีอาการ และอาการแสดง ดงัน้ี 2.1 อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศา
เซลเซียสข้ึนไป หรือใหป้ระวติัว่ามีไขใ้นการป่วยคร้ังน้ี ร่วมกบัมีอาการของระบบทางเดินหายใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี ไอ น ้ ามกู เจ็บคอ หายใจเหน่ือย หรือหายใจล าบาก 2.2 ผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ ทั้ง 2 กรณี ให ้ ร่วมกบั มี
ประวติัในช่วงเวลา 14 วนัก่อนวนัเร่ิมป่วย อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 1) มีประวติัเดินทางไปยงั หรือ มาจาก หรืออยู่
อาศยัในพ้ืนท่ีเส่ียง 2) เป็นผูท่ี้ประกอบอาชีพท่ีสมัผสัใกลชิ้ดกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติ 3) มีประวติัใกลชิ้ดหรือสมัผสั
กบัผูป่้วยเขา้ข่ายหรือยนืยนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 4) เป็นบุคลากรทางการแพทยห์รือสาธารณสุข ท่ีสมัผสั
ใกลชิ้ดกบัผูป่้วยเขา้เกณฑส์อบสวนโรค ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 5) มีประวติัไปในสถานท่ีชุมนุมชนและมีผูป่้วย
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเวลาเดียวกบั ผูป่้วย ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดั/
คณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร ขอ้สงัเกต: พ้ืนท่ีเส่ียง ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีท่ีประกาศเขตติดโรคฯ ตาม พ.ร.บ.
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดต่อเน่ือง ตามประกาศบนเวบ็ไซตข์องกรมควบคุมโรค อา้งอิงตามท่ี
แสดงในหนา้เวบ็ 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php  
กรณีท่ี 3 การเฝ้าระวงัท่ีสถานพยาบาล ผูป่้วยมีอาการ และอาการแสดง ดงัน้ี ผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ กรณีท่ี 3 ให้ 
ร่วมกบั มีประวติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 1) เป็นบุคลากรทางการแพทยห์รือสาธารณสุข 2) หาสาเหตุไม่ได ้ หรือ
รักษาแลว้อาการไม่ดีข้ึนภายใน 48 ชัว่โมง 3) มีอาการรุนแรง หรือ เสียชีวิตโดยหาสาเหตุไม่ได ้4) ภาพถ่ายรังสีปอด
เขา้ไดก้บัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
กรณีท่ี 4 การป่วยเป็นกลุ่มกอ้น 3 แนวทางการเฝ้าระวงัและสอบสวนโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ฉบบั 23 มี.ค. 
2563 กลุ่มกอ้น (cluster) ของผูมี้อาการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ (Acute respiratory tract infection) ท่ีผลตรวจ 
rapid test หรือ PCR ต่อเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ใหผ้ลลบจากทุกรายท่ีมี การส่งตรวจ 4.1 กรณีเป็นบุคลากรทาง
การแพทยต์ั้งแต่ 3 รายข้ึนไป ในแผนกเดียวกนั ในช่วงสปัดาห์ เดียวกนั (หากสถานพยาบาลขนาดเลก็ เช่น คลินิก ใช้
เกณฑ ์3 รายข้ึนไปในสถานพยาบาลนั้น ๆ) 4.2 กรณีในสถานท่ีแห่งเดียวกนั (ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย)์ ตั้งแต่ 5 
รายข้ึนไป ในช่วง สปัดาห์เดียวกนั ขอ้สงัเกต: ผูป่้วยในกลุ่มกอ้นนั้นๆตอ้งมีความเช่ือมโยงกนัทางระบาดวิทยา 
 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php


 
 
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
1. การประกนัภยัตามบนัทึกสลกัหลงัน้ีไม่คุม้ครองผูท่ี้ติดเช้ือ หรือเป็นผูป่้วยท่ีเขา้เกณฑส์อบสวนโรคไวรัสโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซอ้น) ท่ีเป็นอยูก่่อนวนัท่ีสญัญาเพ่ิมเติมท่ีบนัทึกสลกัหลงัน้ี
แนบอยูม่ีผลบงัคบั หรือก่อนวนัท่ี 30 เมษายน 2563 แลว้แต่กรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลงั 
2. การประกนัภยัตามบนัทึกสลกัหลงัน้ีไม่คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีบุคคลในครอบครัว
มีประวติัเดินทางไปในพ้ืนท่ีเส่ียง ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีท่ีประกาศเขตติดโรคฯ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพ้ืนท่ีท่ีมี
การระบาดต่อเน่ือง ตามประกาศบนเวบ็ไซตข์องกรมควบคุมโรค อา้งอิงตามท่ีแสดงใน หนา้เวบ็ 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php ในระยะเวลา 14 วนั ก่อนวนัท่ีสญัญาเพ่ิมเติมท่ีบนัทึกสลกัหลงัน้ี
แนบอยูม่ีผลบงัคบั หรือ ในระยะเวลา 14 วนั ก่อนวนัท่ี 30 เมษายน 2563 แลว้แต่กรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลงั 
3. การประกนัภยัตามบนัทึกสลกัหลงัน้ีไมคุ่ม้ครองกรณีท่ีผูเ้อาประกนัเสียชีวิตเน่ืองมาจากภาวะหรืออาการแทรก
ซอ้น หรือจากโรคประจ าตวัท่ีเป็นมาก่อนการวนิิจฉยัโรคจากแพทยย์นืยนั (Confirmed) ว่าติดเช้ือไวรัสโคโรนา สาย
พนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 
 
ภายใตข้อ้ก  าหนดความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้การรับผดิของสญัญาเพ่ิมเติมท่ีบนัทึกสลกัหลงัน้ีแนบอยูย่งัคงมีผล
บงัคบัดงัเดิม  
 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

