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COVID-19: HOME ISOLATION-COMMUNITY ISOLATION 

ค ำถำมเกี่ยวกับควำมคุ้มครองค่ำรักษำพยำบำล 
Q1 บริษัท ฯ ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation หรือไม่  
A1 บริษัท ฯ ให้ความคุ้มครองลูกค้าที่ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้รับการดูแลรักษาพยาบาลแบบ Home 

Isolation หรือ Community Isolation ภายใต้สญัญาเพิ่มเติมสขุภาพค่ารักษาพยาบาล ทัง้ประเภทรายบุคคลและกลุ่ม  
ประเภทกรมธรรม์ ควำมคุ้มครอง 

1. กรมธรรม์ที่คุ้มครองเฉพาะผลประโยชน์ผู้ป่วยใน  
เช่น MEA, MEA Plus, MEK, FlexiHealth 

แผนเพิ่มเติมผู้ป่วยในแบบเติมเต็ม และประกัน
สขุภาพกลุ่ม 

บริษัท ฯ อนุโลมให้ความคุ้มครอง 
ในผลประโยชน์ผู้ป่วยใน 

2. กรมธรรม์ที่คุ้มครองผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน  
เช่น iHealthy, FlexiHealth แผนเพิ่มเติมผู้ป่วยใน
แบบเติมเต็มและแผนเพิ่มเติมผู้ป่วยนอก และ
ประกันสขุภาพกลุ่ม 

- คุ้มครองไม่เกินจ านวนผลประโยชน์ ผู้ป่วยนอก
ตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์เป็นอนัดบัแรก 

- กรณีมีส่วนเกิน อนุโลมให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ในผลประโยชน์ ผู้ ป่วยใน โดยไม่ เ กินจ านวน
ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

 

Q2 บริษัท ฯ มีเงื่อนไขระยะเวลาความคุ้มครองเร่ิมต้นและสิน้สดุอย่างไร และให้ความคุ้มครองย้อนหลงัหรือไม่ 
A2 บริษัท ฯ ให้ความคุ้มครองโดยพิจารณาจากวันเ ร่ิมต้นเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาล โดยวันแรกของการ

รักษาพยาบาลจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดงันี ้
- กรณี Home Isolation มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึงวนัที่ 30 กันยายน 2564  
- กรณี Community Isolation มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ 24 กรกฎาคม 2564 จนถึงวนัที่ 30 กันยายน 2564 
ตวัอย่างระยะเวลาความคุ้มครอง เช่น 
✓ คุ้มครอง กรณี Home Isolation ที่เร่ิมเข้ารับการรักษาตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึง 14 กรกฎาคม 2564 
✓ คุ้มครอง กรณี Community Isolation ที่เร่ิมเข้ารับการรักษาตัง้แต่วนัที่ 30 กันยายน 2564 ถึง 9 ตุลาคม 2564 
 ไม่คุ้มครอง กรณี Home Isolation ที่เร่ิมเข้ารับการรักษาตัง้แต่วนัที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 
 ไม่คุ้มครอง กรณี Community Isolation ที่เร่ิมเข้ารับการรักษาตัง้แต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 

2564  
*ตามแนวทางปฏิบตัิส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้ค าแนะน าผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบบั
วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และแบบ Community Isolation ฉบบัวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข 

Q3 กรณีที่แพทย์ได้ลงความเห็นให้รักษาตวัอยู่ที่บ้านหรือระหว่างรอเตียงเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล บริษัท ฯ จะให้
ความคุ้มครองหรือไม่ 

A3 บริษัท ฯ ให้ความคุ้มครองลกูค้าที่ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลกัเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสขุ 
- ผู้ป่วยสีเขียว ส าหรับการพกัรักษาตวัแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation 
- ผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง ระหว่างพักรักษาตัวแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation เพื่อรอเตียงก่อน

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
Q4 กรณีได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยในในโรงพยาบาลและแพทย์ให้กลับไปรักษาต่อที่บ้านแบบ Home Isolation หรือ 

Community Isolation บริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองหรือไม่ 
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A4 บริษัท ฯ ให้ความคุ้มครองการกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ตามค าสั่ง
แพทย์และความจ าเป็นทางการแพทย์ โดยอ้างอิงจากแนวทางปฏิบติัของกระทรวงสาธารณะสขุ 

Q5 กรณีเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation และลูกค้ามีอาการที่ รุนแรงขึน้ มีความ
จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาล บริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองอย่างไร 

A5 บริษัท ฯ จะพิจารณาให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขในข้อ Q1 ส าหรับการรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation หรือ 
Community Isolation และให้ความคุ้มครองตามผลประโยชน์ผู้ป่วยในตามเงื่อนไขของกรมธรรมป์กติ 

Q6 บริษัท ฯ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ Home Isolation หรือ Community Isolation สงูสดุก่ีวนั 
A6 บริษัท ฯ จะพิจารณาตามความจ าเป็นทางการแพทย์ โดยอ้างอิงจากแนวทางปฏิบติัของกระทรวงสาธารณสขุ 
Q7 ลกูค้าสามารถใช้สิทธิ Fax Claim หรือ Cashless (ไม่ต้องส ารองเงินจ่าย) ได้หรือไม่ ต้องด าเนินการอย่างไร 
A7 กรณีลูกค้าได้รับการรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation จากสถานพยาบาลในเครือข่าย

ของบริษัท ฯ ลกูค้าจ าเป็นต้องแจ้งโรงพยาบาลเพื่อขอใช้สิทธิ Fax Claim (ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพร้อมของสถาพยาบาล) 
โดยบริษัท ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาผ่าน SMS ตามขัน้ตอนปกติ 

Q8 กรณีเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation จากหน่วยบริการของรัฐ ผู้ป่วยจะได้รับที่วัดไข้ 
เคร่ืองวัดออกซิเจน ยาที่จ าเป็น แพทย์ติดตามประเมินอาการ 2 ครัง้ต่อวัน และอาหาร 3 มือ้ หากเป็นบริการจาก
สถานพยาบาลเอกชน ลกูค้าจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 

A8 บริษัท ฯ อนุโลมให้ความคุ้มครองเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์  
ไม่รวมค่าอาหารหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล 

Q9 กรณีตรวจเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ห้องแลปหรือคลินิกเอกชน และลูกค้าได้รับการรักษาแบบ Home 
Isolation หรือ Community Isolation จากหน่วยบริการของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนอื่นๆ บริษัท ฯ จะให้ความ
คุ้มครองหรือไม ่

A9 บริษัท ฯ อนุโลมให้ความคุ้มครองเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์ ดงันี ้
- คุ้มครองค่าตรวจเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ส่งเรียกร้องสินไหมตามช่องทางปกติ พร้อมแนบใบ

รายงานผลตรวจจากห้องแลปหรือคลินิกเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสขุ และใบเสร็จรับเงิน
ที่ระบุชื่อลกูค้า ชื่อสถานพยาบาล และค่าตรวจ 

- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล โดยสามารถใช้สิทธิ Fax Claim หรือ Cashless (ไม่ต้องส ารองเงินจ่าย) กรณีได้รับการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท ฯ หรือ ส่งเรียกร้องสินไหมตามช่องทางปกติ กรณีได้รับ
การรักษาพยาบาลจากหน่วยบริการของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนอื่น ๆ 

Q10 กรณีเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation และต้องเข้าไปตรวจเอ็กซเรย์ (CXR) ตรวจเลือด 
หรืออื่น ๆ ในสถานพยาบาลเอกชน บริษัท ฯ ให้ความคุ้มครองหรือไม่ และกรณีที่มีการรับส่งด้วยรถพยาบาล  
ค่ารถพยาบาลจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 

A10 บริษัท ฯ อนุโลมให้ความคุ้มครองเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์  
ซึ่งรวมถึงการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ ที่จ าเป็นระหว่างการรักษาพยาบาล  
ทัง้นี ้กรณีค่ารถพยาบาล บริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองเฉพาะการรับส่งเพื่อเข้ารับการรักษาต่อแบบผู้ป่วยใน หรือรับ
กลบัไปพกัรักษาต่อแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation หลงัจากการรักษาแบบผู้ป่วยในเท่านัน้ 
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Q11 การตรวจเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit บริษัท ฯ ให้ความคุ้มครองหรือไม่ 
A11 บริษัท ฯ ให้ความคุ้มครองการตรวจเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทัง้แบบ RT-PCR และแบบ Antigen Test Kit 

โดยหากเป็นการเรียกร้องสินไหมตามช่องทางปกติ ให้ส่งหลกัฐานใบรายงานผลตรวจจากห้องแลปหรือคลินิกเอกชนที่
ได้รับอนุญาตถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสขุ และใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อลกูค้า ชื่อสถานพยาบาล และค่าตรวจ 

Q12 กรณีเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation จากสถานพยาบาลนอกเครือข่ายของบริษัท ฯ 
เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับการเรียกร้องสินไหมโดยตรงกับบริษัท ฯ ประกอบด้วยเอกสารใดบ้าง 

A12 ลกูค้าสามารถส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมได้ตามช่องปกติ ประกอบด้วย 
(1) แบบแจ้งเรียกร้องสินไหมทดแทน (Claim form) 
(2) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลเอกชนหรือหน่วยบริการของรัฐ ที่ระบุว่าเป็นการรักษาแบบ Home Isolation 

หรือ Community Isolation พร้อมระบุจ านวนวนัและวนัที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 
(3) ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบบั ที่ระบุชื่อลกูค้า ชื่อสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ และรายการค่าใช้จ่าย 
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ค ำถำมเกี่ยวกับค่ำชดเชยรำยวัน 
Q13 ส าหรับลูกค้าที่มีความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันจากการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่  

อย่างไร และได้รับความคุ้มครองสงูสดุก่ีวนั 
A13 บริษัท ฯ อนุโลมให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันแก่ลกูค้าที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองหรือสีแดง ที่มีเอกสารแสดงว่าเป็น

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีความจ าเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็น
ผู้ป่วยในแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ และได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation  
เพื่อรอเตียงก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเพื่อพกัรักษาต่อหลังจากออกจากโรงพยาบาล โดยให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนด สงูสดุไม่เกิน 14 วนั 
*ตวัอย่างกลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนด เช่น 
(ก) มีอายุตัง้แต่ 60 ปี ขึน้ไป  
(ข) มีภาวะอ้วน คือมดีชันีมวลกาย (BMI) มากกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือมีน า้หนกัตวัมากกว่า 90 กิโลกรัม  
(ค) มีโรคประจ าตัวดงัต่อไปนี ้ เช่น โรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง (COPD) โรคไตเรือ้รัง (CKD stage 3, 4) โรคหวัใจและหลอด

เลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่น ๆ ตามดุลพินิจของแพทย์ เป็นต้น 
(ง) มีอาการปอดอกัเสบ 

Q14 ลกูค้าจ าเป็นต้องส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมค่าชดเชยรายวนัมายังบริษัท ฯ หรือไม่ 
A14 - กรณีลูกค้าได้รับการรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation จากสถานพยาบาลใน

เครือข่ายของบริษัท ฯ และขอใช้สิทธิ Fax Claim หรือ Cashless (ไม่ต้องส ารองเงินจ่าย) บริษัท ฯ จะพิจารณาให้
ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวนัโดยอตัโนมัติ ลกูค้าไม่ต้องส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมมายังบริษัท ฯ 

- กรณีลูกค้าได้รับการรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation จากสถานพยาบาลนอก
เครือข่ายของบริษัท ฯ หรือส ารองเงินจ่าย ลกูค้าจะต้องส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมมายงับริษัท ฯ ตามช่องทางปกติ  
(1) แบบแจ้งเรียกร้องสินไหมทดแทน (Claim form) 

(2) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลเอกชนหรือหน่วยบริการของรัฐ ที่ระบุถึงความจ าเป็นทางการแพทย์ที่ต้อง

รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ และได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ 

Community Isolation พร้อมระบุจ านวนวนัและวนัที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 

(3) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่ ระบุชื่อลูกค้า ชื่อสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ และรายการ

ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 

Q15 ส าหรับลูกค้าประกันสุขภาพกลุ่มที่มีสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน (Hospital Cash) บริษัท ฯ จะให้
ความคุ้มครองหรือไม่ อย่างไร 

A15 บริษัท ฯ อนุโลมให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวนัแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองหรือสีแดงเช่นเดียวกับแผนประกัน
สขุภาพรายบุคคล ตามเงื่อนไขในข้อ Q13 และเงื่อนไขกรมธรรม์ปกติ สงูสดุไม่เกิน 14 วนั โดยลกูค้าจะต้องส่งเอกสาร
เรียกร้องสินไหมมายงับริษัท ฯ ตามช่องทางปกติ ประกอบด้วย 
(1) แบบแจ้งเรียกร้องสินไหมทดแทน (Claim form) 
(2) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลเอกชนหรือหน่วยบริการของรัฐ ที่ระบุถึงความจ าเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษา

ตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ และได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community 
Isolation พร้อมระบุจ านวนวนัและวนัที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 

(3) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่ระบุชื่อลูกค้า ชื่อสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ และรายการค่าใช้จ่าย 


