
CEO Insurance Forum 2019

วนัศกุรท่ี์ 29 มีนาคม 2562

เวลา 10.30 – 12.30 น.

ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรงุเทพ

กล ุม่ยอ่ยท่ี 1

ยกระดบัการก ากบัประกนัสขุภาพ

ส ูอ่นาคตท่ียัง่ยืน



Agenda

เหตผุลในการปรบัปรงุสญัญาประกนัสขุภาพ

การปรบัปรงุและพฒันาสญัญาประกนัสขุภาพ

การจดัท าฐานขอ้มลูประกนัสขุภาพ

การประชมุกล ุม่ยอ่ยเพ่ือระดมความคิดเห็น
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เหตผุลในการปรบัปรงุสญัญาประกนัสขุภาพ

นางสาววราวรรณ  เวชชสสัถ์

รองเลขาธิการ ดา้นก ากบั
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เหตผุลในการปรบัปรงุสญัญาประกนัสขุภาพ

มติ ครม. ให้

ค่ารกัษาพยาบาล 

และยาเป็นสินคา้ควบคมุ

ประกนัสขุภาพ

ยงัไม่ตอบโจทย์

การฉอ้ฉล / การรกัษาเกินความ

จ าเป็น / เกิดขอ้พิพาท

ปฏิรปูระบบสาธารณสขุ ประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุ

มีผลบงัคบั 27/3/2562

สญัญาสขุภาพไม่ชดัเจน

มีวิธีปฏิบติัแตกต่างกนั

ปรบัปรงุ

สญัญาประกนัสขุภาพ

สญัญาประกนัสขุภาพ 

ปรบัปรงุครัง้สดุทา้ย 

ปี 2549

2562
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การปรบัปรงุและพฒันาสญัญาประกนัสขุภาพ

นางอธิกา ไกรอมร  ผ ูอ้ านวยการกล ุม่งานก ากบัผลิตภณัฑป์ระกนัวินาศภยั

นางสาวสริพิกัตร ์สวุรรณทตั  ผ ูอ้ านวยการกล ุม่งานก ากบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต
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สญัญาประกนั

สขุภาพ

ตาราง

ผลประโยชน์

ขอ้ยกเวน้

ทัว่ไป

ค านิยาม

ขอ้ก าหนด

ทัว่ไป

การปรบัปรงุและพฒันาสญัญาประกนัสขุภาพ
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ตารางผลประโยชนท่ี์ใชอ้ย ูใ่นปัจจบุนั (ประกนัชีวิต)
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ตารางผลประโยชนท่ี์ใชอ้ย ูใ่นปัจจบุนั (ประกนัวินาศภยั)
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แบบทื่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ต
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แบบที่ก ำลังปรับปรุง

ประกนัชีวิต

ประกนัวินาศภยั 10



ตารางผลประโยชน์ (ท่ีก าลงัปรบัปรงุ)

หมวดท่ี ๑ ค่าหอ้งและค่าอาหารฯ

หมวดท่ี ๒ ค่าบริการทางการแพทย์ ตรวจวินจิฉัย ฯ

หมวดท่ี ๓ ค่าบริการวิชาชีพเวชกรรม (แพทย)์ ตรวจรักษา Physician Services ประจ าวันฯ

หมวดท่ี ๔ ค่าการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตดั และท าหตัถการในหอ้งผ่าตดั ฯ

ผลประโยชนค์่าบรกิาร

ทางการแพทยแ์ละ

ค่าบรกิารอ่ืนใน

โรงพยาบาล - ผ ูป่้วยใน

ผลประโยชนค์่าบรกิาร

ทางการแพทย ์– กรณีไม่

ตอ้งเป็นผ ูป่้วยใน

หมวดท่ี ๕ ค่าตรวจวินจิฉัยหรือรักษาตอ่เนือ่งฯ (Pre & Post 30 days , Follow up 30 days)

หมวดท่ี ๖ ค่าตรวจรักษาการบาดเจ็บกรณีผูป่้วยนอกภายใน 24 ชัว่โมงฯ 

หมวดท่ี ๗ การผา่ตดัใหญ่ Day Surgery หรือ การท าหัตถการ Day Procedure ที่ไมต่อ้งพักรักษาตวัในโรงพยาบาลฯ

หมวดท่ี ๘ ค่าเวชศาสตรฟ้ื์นฟู หลงัการรักษาตวัเป็นผูป่้วยในฯ

หมวดท่ี ๙ ค่าบริการทางการแพทยรั์กษาไตวายเร้ือรังฯ

หมวดท่ี ๑๐ ค่าบริการทางการแพทยรั์กษามะเร็ง – โดยรังสรัีกษา

หมวดท่ี ๑๑ ค่าบริการทางการแพทยรั์กษามะเร็ง – โดยเคมบี าบัด

หมวดท่ี ๑๒ ค่าบริการรถพยาบาลฉกุเฉิน
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1. ฉอ้ฉลประกนัภยั

2. ผลประโยชนส์งูสดุต่อรอบปี

3. การผ่าตดัใหญ่ (Major Surgery)

4. การผ่าตดัใหญ่ท่ีไม่ตอ้งพกั

รกัษาตวัใน โรงพยาบาล (Day 

Surgery) หรอืการท าหตัถการ 

(Day procedure)

5. กอ่การรา้ย

1. ผ ูไ้ดร้บัการค ุม้ครอง

2. บรษิทั

3. ผ ูอ้ย ู่ในอปุการะ

4.    เอดส์

ค านิยาม (ประกนัวินาศภยั)

1. กรมธรรมป์ระกนัภยั 2. ผ ูเ้อาประกนัภยั 

3. อบุติัเหต ุ 4. การบาดเจ็บ

5. การป่วย 6. แพทย์

7. แพทยเ์ฉพาะทาง 8. ทนัตแพทย์

9. พยาบาล 10. สถานพยาบาล 

11. โรงพยาบาล 12. คลินิก

13. ผ ูป่้วยใน 14. ผ ูป่้วยนอก

15. การพกัรกัษาเป็นผ ูป่้วยในครัง้ใด

ครัง้หน่ึง (Per Confinement) 

16.  มาตรฐานทางการแพทย์

17.  ความจ าเป็นทางการแพทย ์

18. ค่าบรกิารอตัราทัว่ไปและปกติ

19. ค่าบรกิารพยาบาล

20. แพทยท์างเลือก

21. ความรบัผิดสว่นแรก (option)

22. ค่าใชจ้่ายรว่ม (option)

ปรบัแกไ้ข เพ่ิมใหม่ ตดัออก

ค านิยาม

เดิม (26 ค า)   ใหม่ (27 ค า)
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หมวดค านยิาม 

1. บริบทของการคุม้ครอง

2. บคุคลท่ีไดรั้บการคุม้ครอง

3. สภาวะทางสขุภาพ

4. บริการทางการแพทย์



1. ฉอ้ฉลประกนัภยั

2. สญัญาประกนัภยั

3. ผ ูเ้อาประกนัภยั

4. ผลประโยชนส์งูสดุต่อรอบปี

5. การผา่ตดัใหญ่ (Major Surgery)

6. การผา่ตดัใหญ่ (Day Surgery)

หรือการท าหตัถการ (Day 

procedure) ท่ีไม่ตอ้งพกัรกัษา

ตวัในโรงพยาบาล

7. กอ่การรา้ย

1. เอดส์

ค านิยาม (ประกนัชีวิต)

1. การบาดเจ็บ

2. การป่วย 

3. แพทย์

4. แพทยเ์ฉพาะทาง

5. ทนัตแพทย์

6. พยาบาล 

7. โรงพยาบาล

8. คลินิก

9. ผ ูป่้วยใน

10. ผ ูป่้วยนอก

11. การพกัรกัษาเป็นผ ูป่้วยในครัง้

ใดครัง้หน่ึง (Per Confinement) 

12. มาตรฐานทางการแพทย์

13. ความจ าเป็นทางการแพทย ์

14. ค่าบรกิารอตัราทัว่ไปและปกติ

15. สถานพยาบาล

16. แพทยท์างเลือก

ปรบัแกไ้ข เพ่ิมใหม่ ตดัออก

ค านิยาม

เดิม (20 ค า)   ใหม่ (27 ค า)
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หมวดค านยิาม 

1. บริบทของการคุม้ครอง

2. บคุคลท่ีไดรั้บการคุม้ครอง

3. สภาวะทางสขุภาพ

4. บริการทางการแพทย์



1.สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์

(Free Look Period)

1.การเปล่ียนแปลงผ ูเ้อาประกนัภยั

2. เง่ือนไขบงัคบักอ่น

3. สิทธิการขอเอาประกนัภยัของ

ผ ูอ้ย ู่ในอปุการะ

ขอ้ก าหนดทัว่ไป (ประกนัวินาศภยั)

1. สญัญาประกนัภยั

2. การไมโ่ตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไมส่มบรูณข์อง

สญัญาประกนัภยั

3. การแกไ้ขกรมธรรมป์ระกนัภยั

4. การช าระเบ้ียประกนัภยัและการเริ่มความค ุม้ครอง

5. การแถลงอายหุรือเพศคลาดเคล่ือน

6. การต่ออาย ุกรณีครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั

(Renewal)

7. การปรบัเบ้ียประกนัภยั 

8. การสิ้นสดุความค ุม้ครอง

9. การท าใหก้รมธรรมป์ระกนัภยักลบัมามีผลบงัคบั

ใหม ่(Reinstatement) 

10. การตรวจทางการแพทย์

11. การแจง้และการเรียกรอ้ง

12. การสง่หลกัฐานการเรียกรอ้ง

13. การจ่ายผลประโยชน์

14. การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั

15. สภาพท่ีเป็นมากอ่นการเอาประกนัภยั 

(Pre-existing Condition)

16. ระยะเวลาท่ีไมค่ ุม้ครอง (Waiting Period)

ปรบัแกไ้ข เพ่ิมใหม่ ตดัออก

ขอ้ก าหนดทัว่ไป

เดิม (21 ขอ้)   ใหม่ (19 ขอ้)
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ขอ้ก าหนดทัว่ไป (ประกนัชีวิต)

ปรบัแกไ้ข ตดัออก

1. สญัญาประกนัภยั

2. การต่ออาย ุกรณีครบรอบปี

กรมธรรมป์ระกนัภยั (Renewal)

3. การปรบัเบ้ียประกนัภยั 

4. การสิ้นสดุความค ุม้ครอง

5. การท าใหก้รมธรรมป์ระกนัภยั

กลบัมามีผลบงัคบัใหม่

(Reinstatement) 

6. การตรวจทางการแพทย์

7. สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั 

(Pre-existing Condition)

8. ระยะเวลาท่ีไม่ค ุม้ครอง (Waiting Period)

1. เง่ือนไขบงัคบักอ่น

ขอ้ก าหนดทัว่ไป

เดิม (14 ขอ้)   ใหม่ (13 ขอ้)
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ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป (ประกนัวินาศภยั)

ปรบัแกไ้ข ตดัออก

1. ภาวะท่ีเป็นผลจากความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนแต่ก าเนิด ...

2. การตรวจรกัษาหรือการผา่ตดัเพ่ือเสริมสวย หรือการ

แกไ้ขปัญหาผิวพรรณ ...

3. การตรวจสขุภาพ การรอ้งขอเขา้อย ูร่กัษาตวัใน  

โรงพยาบาล ...

4. การตรวจรกัษา หรือผา่ตดั เก่ียวกบัฟัน ... 

5. ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการตรวจรกัษาพยาบาลท่ีผ ูเ้อา

ประกนัภยั ซ่ึงเป็นแพทยส์ัง่ใหแ้กต่วัเอง ...

6. การฆา่ตวัตาย การพยายามฆา่ตวัตาย ...

7. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผ ูเ้อาประกนัภยักอ่

อาชญากรรม ...

8. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผ ูเ้อาประกนัภยั แข่งรถ

หรือแขง่เรือทกุชนิด …

1. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของ

ผ ูเ้อาประกนัภยัขณะอย ูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสรุา …

2. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผ ูเ้อาประกนัภยัเขา้

รว่มทะเลาะวิวาท …

3. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผ ูเ้อาประกนัภยั

ก าลงัข้ึนหรือก าลงัลง หรือขณะโดยสารอย ูใ่น

อากาศยานท่ีมิไดจ้ดทะเบียนเพ่ือบรรทกุ

ผ ูโ้ดยสาร …

4. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผ ูเ้อาประกนัภยัขบั

ข่ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพนกังานประจ าใน

อากาศยานใดๆ

5. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะผ ูเ้อาประกนัภยั

ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นทหาร ต ารวจ …

6. การระเบิดของกมัมนัตภาพรงัสี …

ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป

เดิม (26 ขอ้)   ใหม่ (20 ขอ้)
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ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป (ประกนัชีวิต)

ปรบัแกไ้ข ตดัออก

1. ภาวะท่ีเป็นผลจากความผิดปกติท่ี

เกิดข้ึนแต่ก าเนิด ...

2. การตรวจรกัษาหรอืการผ่าตดัเพ่ือเสริม

สวย หรอืการแกไ้ขปัญหาผิวพรรณ ...

3. การตรวจรกัษา อาการ หรอืโรคท่ี

เกี่ยวเน่ืองกบัภาวะทางจิตใจ ...

4. การตรวจสขุภาพ การรอ้งขอเขา้อย ู่

รกัษาตวัในโรงพยาบาล ...

5. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผ ูเ้อา

ประกนัภยั แข่งรถหรอืแข่งเรอืทกุชนิด …

1. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของ

ผ ูเ้อาประกนัภยัขณะอย ูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสรุา …

2. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผ ูเ้อาประกนัภยัเขา้

รว่มทะเลาะวิวาท …

3. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผ ูเ้อาประกนัภยั

ก าลงัข้ึนหรือก าลงัลง หรือขณะโดยสารอย ูใ่น

อากาศยานท่ีมิไดจ้ดทะเบียนเพ่ือบรรทกุ

ผ ูโ้ดยสาร …

4. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผ ูเ้อาประกนัภยัขบั

ข่ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพนกังานประจ าใน

อากาศยานใดๆ

5. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะผ ูเ้อาประกนัภยั

ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นทหาร ต ารวจ …

6. การระเบิดของกมัมนัตภาพรงัสี …

ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป

เดิม (26 ขอ้)   ใหม่ (20 ขอ้)
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การจดัท าฐานขอ้มลูประกนัสขุภาพ

นายไพบลูย ์ เป่ียมเมตตา

ผ ูอ้ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายนโยบายและพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัภยั
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การจดัท าฐานขอ้มลูประกนัสขุภาพ

ก าหนด

อตัราเบ้ียประกนัภยั

และออกแบบผลิตภณัฑ์

ใหม้ีความเหมาะสม

ป้องกนั

การฉอ้ฉล

ติดตาม

พฤติกรรมตลาด

วตัถปุระสงค์
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จ าเป็นตอ้งแชรข์อ้มลูดา้นสขุภาพ

ระหว่างบรษิทัประกนัภยัหรอืไม่

ควรมีมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอ้มลู

ระหว่างบรษิทักบัโรงพยาบาลหรอืไม่

การจดัท าฐานขอ้มลูสขุภาพ

20



การประชมุกล ุม่ยอ่ยเพ่ือระดมความคิดเห็น

เรือ่ง 

ยกระดบัการก ากบัประกนัสขุภาพส ูอ่นาคตท่ียัง่ยืน

21

การรบัฟังความคิดเห็น (Public Hearing) กรมธรรมป์ระกนัสขุภาพ และสญัญาเพ่ิมเติมประกนัสขุภาพ

เปิดรบัฟังความคิดเห็นตัง้แต่วนัน้ี ถึงวนัศกุรท่ี์ 12 เมษายน 2562

http://www.oic.or.th/th/consumer/public-hearing



Thank You



เอกสารประกอบการน าเสนอ

Powerpoint

http://gg.gg/dibho

แบบสอบถาม

โปรดตอบภายในเวลา 11.00 น.

https://forms.gle/F4WX7SDdAgSEGtby9

กล ุม่ยอ่ยท่ี 1

ยกระดบัการก ากบัประกนัสขุภาพส ูอ่นาคตท่ียัง่ยืน

CEO Insurance Forum


