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COVID-19 INFORMATION  

ค ำถำมเก่ียวกบัควำมคุ้มครองกรณี COVID-19 
Q1 บริษัท ฯ ให้ควำมคุ้มครองกำรตรวจ COVID-19 หรือไม่ ถ้ำคุ้มครองสำมำรถตรวจได้กี่ครัง้ และมีเงื่อนไขอย่ำงไรบ้ำง 
A1                      - ความคุ้มครองการตรวจคัดกรอง COVID-19 ขึน้อยู่กับผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่

ลกูค้าถืออยู่ โดยบริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

1) ลกูค้าที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ (PUI)  

✓ กรณีกรมธรรม์ลูกค้ามีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก บริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองโดยไม่ว่าจะตรวจพบหรือไม่

พบเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 ก็ตาม 

✓ กรณีกรมธรรม์ลกูค้าไม่มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก บริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ตรวจพบเชือ้

ไวรัสโคโรน่า 2019 และท าการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) เท่านัน้ โดยเป็นผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ในหมวดการตรวจวินิจฉัยก่อนเข้ารับการรักษา 30 วนั 

 กรณีกรมธรรม์ลูกค้าไม่มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก และตรวจไม่พบเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 บริษัท ฯ จะไม่

สามารถให้ความคุ้มครองได้เนื่องจากไม่มีผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

2) ลกูค้าที่ไม่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ (ต้องการตรวจเองโดยสมคัรใจ)  

✓ บริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองกรณีที่ตรวจพบเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 โดยหากกรมธรรม์ลูกค้าไม่มี

ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก บริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองต่อเมื่อเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน 

 กรณีตรวจไม่พบเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 บริษัท ฯ จะไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้ เนื่องจากไม่ตรงตาม

เกณฑ์การสอบสวนโรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นแผนประกันสุขภาพที่มีความ

คุ้มครองการตรวจสุขภาพประจ าปี บริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองในผลประโยชน์การตรวจสุขภาพ

ประจ าปี (ผลประโยชน์การตรวจสุขภาพประจ าปี จะให้ความคุ้มครอง 1 ครัง้ต่อปีกรมธรรม์และมี

ระยะเวลารอคอย 12 เดือน นบัจากวนัที่กรมธรรม์มีผลบงัคบั) 

- ส าหรับความคุ้มครองการตรวจ COVID-19 มากกว่า 1 ครัง้ บริษัท ฯ จะพิจารณาให้ความคุ้มครองโดยอ้างอิงจาก

แนวทางเวชปฏิบติั การวินิจฉัย ดูแลรักษา กรณีโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (แนวทางเวชปฏิบติั ฯ) ตามประกาศ

ของกระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งมีการอพัเดตข้อมลูเป็นระยะ โดยฉบบัล่าสดุประกาศ ณ วนัที่ 2 พ.ย. 2564  

Q2 บริษัท ฯ ให้ควำมคุ้มครองกำรตรวจ COVID-19 ก่อนเข้ำรบักำรรกัษำโรคอื่นหรือกำรผำ่ตดัต่ำงๆ หรือไม่ 
A2 ✓ บริษัท ฯ อนุโลมให้ความคุ้มครองการตรวจด้วย ATK ก่อนการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) จนถึงวันที่ 

28 ก.พ. 2565 โดยไม่ว่าจะตรวจพบหรือไม่พบเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 ก็ตาม 

- กรณีตรวจด้วยวิธี RT-PCR บริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองเฉพาะลูกค้าที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคตามประกาศ

ของกระทรวงสาธารณสขุ หรือกรณีที่ผลตรวจพบเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 เท่านัน้ 

✓ กรณีตรวจก่อนการผ่าตัด บริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองดงันี ้

(1) การผ่าตดัที่ให้ยาระงบัความรู้สึกโดยการดมยาสลบ  

(2) การผ่าตดัที่ให้ยาระงบัความรู้สึกโดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสนัหลงั 

(3) การผ่าตัดหรือหัตถการที่มีความเส่ียงสูงในการแพร่กระจายของเชือ้ผ่านทางฝอยละอองขนาดใหญ่ และผ่าน

ทางอากาศ เช่น การส่องกล้องทางเดินหายใจ หรือทางเดินอาหาร เป็นต้น 
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(4) การผ่าตดักรณีฉุกเฉิน 

Q3 บริษัท ฯ ให้ควำมคุ้มครองกำรตรวจ COVID-19 กรณีท่ีซือ้ชุดตรวจ ATK มาตรวจเองท่ีบ้านหรือไม่  
A3  บริษัท ฯ ไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้ เนื่องจากเงื่อนไขผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันสุขภาพจะต้องเป็นการ

ตรวจในสถานพยาบาลเท่านัน้ 

Q4 กรณีไปตรวจ COVID-19 แล้วโรงพยำบำลให้กลบัไปรอผลท่ีบ้ำน เม่ือผลออกมำว่ำเป็น COVID-19 และโรงพยำบำลส่งรถมำรบั กรณี
น้ีค่ำรถพยำบำลให้ควำมคุ้มครองหรือไม่ 

A4 ✓ บริษัท ฯ ให้ความคุ้มครองค่ารถพยาบาลกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) ตาม

ความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ และตามผลประโยชน์ความคุ้มครองและเงื่อนไขของ

กรมธรรม์ประกันสุขภาพของลูกค้า เช่น MEA+ ให้ความคุ้มครองไม่เกินกว่าอัตราผลประโยชน์ ค่าห้องและ

ค่าอาหารต่อหนึ่งวนั 

Q5 กรณีลูกค้ำท่ีผลตรวจออกมำว่ำเป็น COVID-19 แต่ไม่มีอำกำรหรือแพทยแ์จ้งว่ำอำกำรไม่รุนแรง ให้กลบัไปดูแลตวัเองท่ีบ้ำน (Home 
Isolation) บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองหรือไม่ อย่ำงไร 

A5 ✓ กรณีกรมธรรม์ลูกค้ามีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก บริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองจากผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกตาม

เงื่อนไขกรมธรรม์ 

 กรณีกรมธรรม์ลูกค้าไม่มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก บริษัท ฯ จะไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้เนื่องจากไม่มี

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

- บริษัท ฯ ให้ความคุ้มครองค่าแพทย์ตรวจรักษา ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางรังสี

วิทยา แต่ไม่รวมค่าจัดส่งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ 

และแนวทางเวชปฏิบติัของกระทรวงสาธารณสขุซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นระยะ 

Q6 กรณีลูกค้ำท่ีดูแลตวัเองท่ีบ้ำน (Home Isolation) บริษัท ฯ ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันหรือไม่ 

A6  ผลประโยชน์ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ บริษัท ฯ จะสามารถให้ความคุ้มครองได้

เฉพาะการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานพยาบาลเท่านัน้ ทัง้นี ้เงื่อนไขความคุ้มครองอาจมีการ

เปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับประกาศของกระทรวงสาธารณะสุขและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

Q7 กรณีตรวจพบการติดเชือ้ COVID-19 ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล บริษัท ฯ ให้ควำมคุ้มครองหรือไม่ 

A7 ✓ ลกูค้าที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับการรักษาโรค COVID-19 ได้เหมือนโรคอื่น ๆ ทัว่ไป โดยบริษัท ฯ 

จะให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์เร่ือง ความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ในการ

เข้ารับการรักษาในฐานะ “ผู้ป่วยใน (IPD)” ในสถานพยาบาล รวมถึงให้สอดคล้องตามแนวทางเวชปฏิบติั ฯ ของ

กระทรวงสาธารณสขุ ทัง้นี ้กรณีกรมธรรม์รายบุคคลจะยังคงมีระยะเวลารอคอย 30 วนั* นบัตัง้แต่วนัที่กรมธรรม์มี

ผลบงัคบัตามปกติ โดยลกูค้าจะต้องไม่มีการตรวจพบหรือมีอาการของโรคเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลารอคอยนี ้

(*ระยะเวลารอคอยไม่นบัรวมถึงกรณีกรมธรรม์ประกันกลุ่ม) 

Q8 กำรรกัษำในโรงพยำบำลสนำม (Field hospital) และหอผู้ป่วยเฉพำะกิจ (Hospitel) อยู่ในความคุ้มครองหรือไม่ อย่ำงไร 
A8 - กรมธรรม์ประกันสขุภาพได้ขยายความคุ้มครองตามประกาศของ คปภ. และบริษัท ฯ ดงันี ้   
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✓ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการรักษาใน Field Hospital และ Hospitel ที่ได้รับการจดัตัง้และขออนุญาต

ถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสขุ 

✓ คุ้มครองค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงการรักษาใน Field Hospital และ Hospitel ที่

ได้รับการจดัตัง้และขออนุญาตถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสขุ 

✓ กรณีผู้ป่วยใน สามารถใช้บริการเรียกร้องสินไหมผ่านโรงพยาบาลเครือข่าย (แฟกซ์เคลม) ได้โดยไม่ต้องรอให้

กรมธรรม์มีผลบงัคบัเกิน 90 วนั  

- ทัง้นี ้บริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์เร่ือง ความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทาง

การแพทย์ ในการเข้ารับการรักษาในฐานะ “ผู้ป่วยใน (IPD)” ในสถานพยาบาล รวมถึงให้สอดคล้องตามแนวทาง

เวชปฏิบติั ฯ ของกระทรวงสาธารณสขุ 

Q9 กรณีลูกค้าเป็นเด็กเล็กท่ีต้องเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ปกครองไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ หากต้องจ้างพยาบาลพิเศษเพิ่ม ในส่วน
นีบ้ริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองหรือไม่ 

A9  ค่าจ้างพยาบาลพิเศษเพิ่มนี ้ไม่มีอยู่ในเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันสขุภาพ 

Q10 กรณีลูกค้าเดินทางกลับจากต่างประเทศ และต้องตรวจ COVID-19 รวมทัง้ต้องแยกกักตัวเพื่อสังเกตอำกำร บริษัท ฯ จะให้ความ
คุ้มครองหรือไม่ 

A10 - ตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันสุขภาพ บริษัท ฯ สามารถให้ความคุ้มครองได้เฉพาะการ

รักษาพยาบาลเท่านัน้ ซึ่งไม่รวมถึงค่าที่พกัและค่าเดินทางจากสนามบินไปยงัที่พักส าหรับการแยกกักตวัภายหลัง

จากเดินทางกลบัประเทศไทย (เช่น Test & Go, Alternative Quarantine) ยกเว้น 

✓ ค่าตรวจ COVID-19 กรณีที่ตรวจในสถานพยาบาล บริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองในผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก 

โดยไม่ว่าผลตรวจจะพบหรือไม่พบเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 ก็ตาม 

- กรณีที่ตรวจพบเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 บริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามผลประโยชน์ความ

คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ลูกค้าถืออยู่ ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์เร่ือง ความจ าเป็นทางการแพทย์

และมาตรฐานทางการแพทย์ และตามแนวทางเวชปฏิบติั ฯ ของกระทรวงสาธารณสขุ 

Q11 จากประกาศของสมาคมประกันชีวิตไทย เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายส าหรับผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ของภาคธุรกิจประกันชีวิต บริษัท 
ฯ มีแนวทางการพิจารณาสินไหมทดแทนอย่างไร  

A11 - บริษัท ฯ ยังคงให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่

ลกูค้าถืออยู่ โดยมิได้กระทบกระเทือนต่อสิทธิเรียกร้องหรือลดทอนสิทธิประโยชน์ของลกูค้าแต่อย่างใด บริษัท ฯ จะ

ให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ในการเข้ารับการรักษาในฐานะ “ผู้ป่วยใน (IPD)” ในสถานพยาบาล ซึ่ง

อาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ข้อใดข้อหนึ่งดงัต่อไปนี ้

1. เมื่อมีอาการไข้สงูกว่า 39 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานานกว่า 24 ชัว่โมง หรือ 

2. หายใจเร็วกว่า 25 ครัง้ต่อนาทีในผู้ใหญ่ หรือ 

3. ค่าความอิ่มตวัของออกซิเจนในกระแสเลือด (Oxygen Saturation) น้อยกว่า 94% หรือ 

4. โรคประจ าตวัที่มีการเปล่ียนแปลง หรือจ าเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตามดุลพินิจของแพทย์ หรือ 

5. ส าหรับในเด็ก หากมีอาการหายใจล าบาก ซึมลง ด่ืมนมหรือทานอาหารน้อยลง 
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ทัง้นี ้บริษัท ฯ จะมีการพิจารณาถึงความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์

สูงสุดของลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพของบริษัท ฯ เพื่อ ให้สอดคล้องตามแนวทางเวชปฏิบัติ ฯ ของ

กระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นระยะ 

- บริษัท ฯ จะเร่ิมใช้แนวทางการพิจารณาสินไหมทดแทนให้สอดคล้องตามแนวทางเวชปฏิบัติ ฯ ของกระทรวง

สาธารณสขุ โดยจะเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2565 เป็นต้นไป 

Q12 ความจ าเป็นทางการแพทย์ มีนิยำมว่ำอย่ำงไร 

A12 - ตามค าสั่งนายทะเบียน (คปภ.) ที่ 14/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 ได้ก าหนดค านิยามของ ความจ าเป็นทาง

การแพทย์ หมายถึง ความจ าเป็นต้องใช้บริการด้านการแพทย์ หรือบริการอื่น ๆ  ของโรงพยาบาล (หรือใช้ค าว่า 

“สถานพยาบาล” แทนก็ได้) เพื่อการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วยโดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดงันี  ้

(1) ต้องสอดคล้องกับการรักษาพยาบาลตามภาวะการบาดเจ็บ หรือการป่วยของผู้เอาประกันภยั 

(2) ต้องสอดคล้องมาตรฐานทางการแพทย์ 

(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้เอาประกันภัยหรือครอบครัวของผู้เอาประกันภัย หรือของผู้ให้บริการการ

รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว 

Q13 บริษัท ฯ มีเกณฑ์ข้อก าหนดในการให้ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล) อย่างไร  

A13 - บริษัท ฯ ให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ เร่ืองความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์

ในการเข้ารับการรักษาในฐานะ “ผู้ป่วยใน (IPD)” ในสถานพยาบาล รวมถึงให้สอดคล้องตามแนวทางเวชปฏิบติั ฯ 

ของกระทรวงสาธารณสขุล่าสดุซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นระยะ 

Q14 บริษัท ฯ ให้ควำมคุ้มครองวคัซีน COVID-19 และอำกำรข้ำงเคียงต่ำงๆ ของวคัซีน COVID-19 หรือไม่ 

A14 ✓ กรณีแบบประกันสุขภาพ iHealthy, iHealthy Ultra และแบบประกัน Flexi Health แผน Platinum บริษัท ฯ จะให้

ความคุ้มครองค่าวัคซีนตามวงเงินผลประโยชน์ในกรมธรรม์ รวมถึงอาการข้างเคียงต่างๆ ของวัคซีน COVID-19 

ด้วย โดยวคัซีนดงักล่าวจะต้องได้รับการขึน้ทะเบียนถูกต้องจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 กรณีแบบประกันอื่น ๆ ที่ไม่มีผลประโยชน์ความคุ้มครองเร่ืองวัคซีน บริษัท ฯ จะไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้ 

เนื่องจากไม่มีผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

Q15 เอกสำรท่ีต้องใช้ประกอบกำรเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีเจบ็ป่วย/ตรวจ COVID-19 ประกอบด้วยอะไรบ้ำง 
A15 - ใช้เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมสขุภาพ เหมือนกรณีส่งเคลมตรงกับบริษัท ฯ ตามปกติ 

- กรณีเอกสารจากสถานพยาบาลทุกชนิดที่เป็นส าเนา จะต้องมีตราประทบัรับรองจากสถานพยาบาล 

- กรณีเรียกร้องสินไหมค่าตรวจ COVID-19 ให้แนบผลตรวจและการประเมินตามเกณฑ์ PUI (ถ้ามี) จาก

สถานพยาบาลมาพร้อมกันด้วย 

 


