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บันทึกสลักหลังการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
สาหรับ สัญญาเพิม่ เติมค่ารักษาพยาบาล แมนูไลฟ์ เฮลท์แคร์
ไม่ว่าข้ อความใดในสัญญาเพิม่ เติม ที่บันทึกสลักหลังนีแ้ นบอยู่ ระบุไว้เป็ นอย่างอืน่ เป็ นที่เข้ าใจและตกลงว่า
การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็ นครั้งแรกว่าเป็ นผูป้ ่ วยยืนยัน (Confirmed)
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) หรื อเป็ นผูต้ ิดเชื้อไม่มีอาการ (Asymptomatic
infection) ภายใน 30 วันนับจากวันที่สญ
ั ญาเพิ่มเติมที่บนั ทึกสลักหลังนี้แนบอยูม่ ีผลบังคับ บริ ษทั จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ให้ 20,000 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองกับผูเ้ อาประกันภัยที่มีวนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองของ
สัญญาเพิ่มเติมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ทั้งนี้ การวินิจฉัยผูป้ ่ วย ให้อา้ งอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง แนวทางการเฝ้ าระวังและ
สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับ 23 มีนาคม 2563
2. กรณี เสียชีวติ เนื่องจากสาเหตุโดยตรงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) ในช่วง
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์เป็ นจานวน 100,000 บาท
ให้กบั ผูร้ ับประโยชน์ หรื อทายาทตามกฎหมาย
ทั้งนี้ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) ให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย
หรื อผูร้ ับประโยชน์ เพียงครั้งเดียว แม้ว่าผูเ้ อาประกันภัยจะมีบนั ทึกสลักหลังนี้แนบอยูม่ ากกว่าหนึ่งฉบับก็ตาม
คานิยาม
1. เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) หมายถึง เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมาย
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และได้รับการยืนยันผลตรวจโดยวิธี Real-time RT-PCR Panel for Detection 2019novel coronavirus หรื อ Sequencing หรื อ Serology 4-fold rising หรื อเพาะเชื้อ ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
2. ผูป้ ่ วยยืนยัน (Confirmed) หมายถึง ผูป้ ่ วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพบสารพันธุกรรม
ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบตั ิการตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ 1 แห่ง
หรื อ sequencing หรื อ เพาะเชื้อ

3. ผูต้ ิดเชื้อไม่มีอาการ (Asymptomatic infection) ผูท้ ี่มีผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบตั ิการตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ 1 แห่ง หรื อ
sequencing หรื อ เพาะเชื้อ แต่ไม่มีอาการและอาการแสดง
4. ผูป้ ่ วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI) คือ
กรณี ที่ 1 การเฝ้ าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผูป้ ่ วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้ อุณหภูมิร่างกาย
ตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่ วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ ามูก
เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรื อ หายใจลาบาก
กรณี ที่ 2 การเฝ้ าระวังที่สถานพยาบาล ผูป้ ่ วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้ 2.1 อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศา
เซลเซียสขึ้นไป หรื อให้ประวัติว่ามีไข้ในการป่ วยครั้งนี้ ร่ วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรื อหายใจลาบาก 2.2 ผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ ทั้ง 2 กรณี ให้ ร่ วมกับ มี
ประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่ มป่ วย อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1) มีประวัติเดินทางไปยัง หรื อ มาจาก หรื ออยู่
อาศัยในพื้นที่เสี่ยง 2) เป็ นผูท้ ี่ประกอบอาชีพที่สมั ผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3) มีประวัติใกล้ชิดหรื อสัมผัส
กับผูป้ ่ วยเข้าข่ายหรื อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4) เป็ นบุคลากรทางการแพทย์หรื อสาธารณสุข ที่สมั ผัส
ใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 5) มีประวัติไปในสถานที่ชุมนุมชนและมีผปู้ ่ วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเวลาเดียวกับ ผูป้ ่ วย ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/
คณะกรรมการโรคติดต่อ กรุ งเทพมหานคร ข้อสังเกต: พื้นที่เสี่ยง ได้แก่ พื้นที่ที่ประกาศเขตติดโรคฯ ตาม พ.ร.บ.
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ตามประกาศบนเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค อ้างอิงตามที่
แสดงในหน้าเว็บ
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
กรณี ที่ 3 การเฝ้ าระวังที่สถานพยาบาล ผูป้ ่ วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้ ผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ กรณี ที่ 3 ให้
ร่ วมกับ มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1) เป็ นบุคลากรทางการแพทย์หรื อสาธารณสุข 2) หาสาเหตุไม่ได้ หรื อ
รักษาแล้วอาการไม่ดีข้ ึนภายใน 48 ชัว่ โมง 3) มีอาการรุ นแรง หรื อ เสียชีวิตโดยหาสาเหตุไม่ได้ 4) ภาพถ่ายรังสีปอด
เข้าได้กบั โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรณี ที่ 4 การป่ วยเป็ นกลุ่มก้อน 3 แนวทางการเฝ้ าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับ 23 มี.ค.
2563 กลุ่มก้อน (cluster) ของผูม้ ีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Acute respiratory tract infection) ที่ผลตรวจ
rapid test หรื อ PCR ต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้ผลลบจากทุกรายที่มี การส่งตรวจ 4.1 กรณี เป็ นบุคลากรทาง
การแพทย์ต้งั แต่ 3 รายขึ้นไป ในแผนกเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์ เดียวกัน (หากสถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่น คลินิก ใช้
เกณฑ์ 3 รายขึ้นไปในสถานพยาบาลนั้น ๆ) 4.2 กรณี ในสถานที่แห่งเดียวกัน (ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์) ตั้งแต่ 5
รายขึ้นไป ในช่วง สัปดาห์เดียวกัน ข้อสังเกต: ผูป้ ่ วยในกลุ่มก้อนนั้นๆต้องมีความเชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยา

ข้ อยกเว้นความคุ้มครอง
1. การประกันภัยตามบันทึกสลักหลังนี้ไม่คุม้ ครองผูท้ ี่ติดเชื้อ หรื อเป็ นผูป้ ่ วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็ นอยูก่ ่อนวันที่สญ
ั ญาเพิ่มเติมที่บนั ทึกสลักหลังนี้
แนบอยูม่ ีผลบังคับ หรื อก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้วแต่กรณี ใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
2. การประกันภัยตามบันทึกสลักหลังนี้ไม่คุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อ ผูเ้ อาประกันภัยที่มีบุคคลในครอบครัว
มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ พื้นที่ที่ประกาศเขตติดโรคฯ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพื้นที่ที่มี
การระบาดต่อเนื่อง
ตามประกาศบนเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค
อ้างอิงตามที่แสดงใน
หน้าเว็บ
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่สญ
ั ญาเพิ่มเติมที่บนั ทึกสลักหลังนี้
แนบอยูม่ ีผลบังคับ หรื อ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้วแต่กรณี ใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
3. การประกันภัยตามบันทึกสลักหลังนี้ ไม่คุม้ ครองกรณี ที่ผเู้ อาประกันเสียชีวิตเนื่องมาจากภาวะหรื ออาการแทรก
ซ้อน หรื อจากโรคประจาตัวที่เป็ นมาก่อนการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ยนื ยัน (Confirmed) ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา สาย
พันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19)
ภายใต้ขอ้ กาหนดความคุม้ ครองและข้อยกเว้นการรับผิดของสัญญาเพิ่มเติมที่บนั ทึกสลักหลังนี้แนบอยูย่ งั คงมีผล
บังคับดังเดิม

