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แผนประกันสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “ประกันสุขภาพมิติใหม่...พลัส ซูเปอร์แพลนสำ�หรับ
ซูเปอร์ฮีโร่” ของซิกน่า คือ แผนประกันสุขภาพที่พัฒนามาจาก ผลการวิจัยเชิงลึก ซึ่งพบว่า
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า คือ ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และ
สามารถช่วยลดภาระทางการเงินไปได้พร้อมๆ กัน ซึง่ ให้ความคุม้ ครองโรคร้ายแรง รวมถึงโรคจาก
ไลฟ์สไตล์ซึ่งเป็นโรคยอดฮิตและใกล้ตัวของคนวัยทำ�งาน เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
และ ออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น
แผนประกันสุขภาพมิติใหม่...พลัส ซูเปอร์แพลนสำ�หรับซูเปอร์ฮีโร่ ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
อันดับต้นๆ ของคนไทย เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจ รวมถึงโรคจาก
ไลฟ์สไตล์ โดยมีความแตกต่างจากประกันสุขภาพทั่วไป ดังนี้
• กรมธรรม์ไม่สิ้นสุดความคุ้มครอง แม้ตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรง
• คุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การรักษาพยาบาลแบบผูป้ ว่ ยในและผูป้ ว่ ยนอก*
• คุ้ ม ครองการรั ก ษาพยาบาลโดยแพทย์ ท างเลื อ กที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นกั บ กระทรวง
สาธารณสุข รวมถึงการกายภาพบำ�บัด
• ไม่ต้องสำ�รองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพียงแสดงบัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัยของซิกน่า
• มีบริการเสริมพิเศษจากซิกน่า เช่น สายด่วนสุขภาพ 24 ชั่วโมง, บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ยามเดินทาง และบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
แผนประกันที่เลือก

ความคุ้มครอง
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคจากไลฟ์สไตล์ ตามความคุ้มครอง
ของแผนประกั น ภั ย บริ ษั ท ฯ จะจ่ า ยเงิ น ชดเชยสำ � หรั บ ค่ า รั ก ษาพยาบาลจากโรคดั ง กล่ า ว
อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก* รวมถึงแพทย์
ทางเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และการทำ�กายภาพบำ�บัดตามความจำ�เป็นทางการแพทย์
ซึ่งความคุ้มครองต่อเนื่องนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตลอดอายุสัญญาของกรมธรรม์
ตามวงเงินที่กำ�หนด
* หมายเหตุ : ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย
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ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยกับโรคที่ผู้เอาประกันภัย
คิดว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตน

ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจำ�นวนมาก
เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง และแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดสำ�หรับโรคจากการ
ใช้ชีวิตประจำ�วัน

เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด ด้วยวงเงิน
คุ้มครองที่สูง อีกทั้งยังมีบริการเสริมพิเศษที่
บริษัทฯ มอบให้ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับ
การดูแลทั้ง ช่วงก่อน - ระหว่าง และหลังการ
เจ็บป่วย

ครอบคลุมการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัย
ได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
ด้วยวิธีการรักษาที่ดีที่สุด
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สิทธิประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์
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ความคุ้มครอง

เหนือกว่า... ประกันสุขภาพทั่วไปด้วย
การจ่ายเงินคุ้มครอง
โรคจากไลฟ์สไตล์

การจ่ายเงินคุ้มครองโรคร้ายแรง
ตรวจเจอโรคร้ายแรง

ตรวจเจอโรคจากไลฟ์สไตล์

รับเงินก้อนใหญ่ สูงสุด
500,000 บาท ต่อโรค

ค่ารักษาต่อเนื่อง สูงสุด
300,000 บาท ต่อกลุ่มโรค

ค่ารักษาต่อเนื่อง สูงสุด
2,500,000 บาท ต่อโรค
• ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาลของห้องเดี่ยวมาตรฐาน
• ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนัก (ICU)
• ค่าใช้จ่ายและค่าบริการในระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ค่าบริการสำ�หรับใช้ห้องผ่าตัด
การทดสอบในห้องปฏิบัติการ
■ กายภาพบำ�บัด
■ ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การทดสอบทางรังสีวิทยา
ยาเวชภัณฑ์
■ ค่าบริการสำ�หรับยาสลบและค่าแพทย์สำ�หรับการวางยาสลบ
■ ค่ายาสำ�หรับกลับไปใช้ที่บ้านตามแพทย์สั่ง

■

■

■

■

• ค่าผ่าตัดของศัลยแพทย์ และค่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผ่าตัด
• ค่าดูแลโดยแพทย์ ในการเยี่ยมไข้
• ค่าแพทย์และค่ายากรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอก
■
■

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเคมีบำ�บัด และรังสีวิทยาบำ�บัดของผู้ป่วยนอก

มากกว่า... ด้วยความคุ้มครองและสิทธิพิเศษ
คุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาทต่อโรค
ไม่ต้องสำ�รองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
บริการสายด่วนสุขภาพ 24 ชม.

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์
ยามเดินทาง
บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์

หมายเหตุ: ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
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บัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัย ซิกน่า ออล อิน วัน แคร์การ์ด
แสดงบัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัย* พร้อมกับบัตร
ประจำ � ตั ว ประชาชนของท่ า น ณ สถานพยาบาลใน
เครือข่ายของซิกน่ากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรับ
สิทธิพิเศษดังนี้
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบัตร
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประโยชน์ของบัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัย
• ไม่ต้องสำ�รองจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำ�หรับโรคกลุ่มการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนและระบบทางเดิน
อาหาร หากเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขและวงเงิน
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
• สำ�หรับกลุ่มโรคอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มโรคทีร่ ะบุในข้อแรก หลังจากที่ ได้รับอนุมตั ิเงินชดเชยค่าสินไหมครั้งแรก
แล้ว ครัง้ ต่อไปไม่ตอ้ งสำ�รองจ่ายค่ารักษาพยาบาลหากเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลทีอ่ ยู่ในเครือข่าย และค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
• รับคำ�ปรึกษาเพื่อขอรับคำ�แนะนำ�ด้านการแพทย์
• รับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับอัตราค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลต่างๆ
หมายเหตุ

• หลังจากที่ซิกน่าได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมครบถ้วน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าสินไหมภายใน 7 วันทำ�การ
• ในกรณีของโรคหลอดเลือดสมอง ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องเกิดความบกพร่องทางระบบประสาทอย่างเฉียบพลัน อันมีสาเหตุมาจากการอุดตันหรือการแตกของหลอดเลือดในสมอง
หรือการอุดตันโดยลิ่มเลือดจากหัวใจแล้วมีหลักฐานการตรวจพบความพิการทางระบบประสาทต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 45 วัน
• การเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ – ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ์ได้ในกรณีฉุกเฉินวิกฤตเท่านั้น

หรือหากท่านไม่ ได้ใช้บริการ ณ สถานพยาบาลในเครือข่าย ท่านสามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ภายหลัง ตามรายละเอียด ดังนี้

วิธีการเรียกร้องค่าสินไหม

คุ ณ สามารถเรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมได้ ง่ า ยๆ เพิี ย งกรอกแบบฟอร์ ม เรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหม
และติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร.1758 หรือ 02-853-0000

การเรียกร้องค่าสินไหมกรณีทั่วไป

การเรียกร้องค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต

1. ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท
2. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
3. สำ�เนาสมุดคู่ฝากธนาคารออมทรัพย์ของผู้เอาประกัน
ภัย (เท่านั้น)
4. สำ�เนาบัตรประชาชน หรือ สำ�เนาสูติบัตร กรณีเด็กอายุ
ต่ำ�กว่า 7 ปี และรับรองสำ�เนาถูกต้อง

1. สำ�เนาใบมรณบัตรรับรองโดยนายทะเบียนท้องถิ่น
2. สำ�เนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วย
งานที่ออกรายงาน
3. สำ�เนาบันทึกประจำ�วันของตำ�รวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
4. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย”
ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
5. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้รับ
ประโยชน์ พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง

กรุณาส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องสินไหม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ตู้ ปณ. 111 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330
หมายเหตุ: ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
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บริการเสริมพิเศษ
จากซิกน่า

มีบริการเสริมที่เป็นประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ มีดังนี้
บริการสายด่วนสุขภาพ 24 ชั่วโมง
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมหน้า 9)

บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมหน้า 10)

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมหน้า 11)

ไม่ต้องสำ�รองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ณ สถานพยาบาลในเครือข่าย ด้วยบัตรประจำ�ตัว
ผู้เอาประกันภัย ซิกน่า ออล อิน วัน แคร์การ์ด
หมายเหตุ:

• ท่านสามารถตรวจสอบบริการเสริมพิเศษของท่าน ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำ หนด
• บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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บริการสายด่วนสุขภาพ 24 ชั่วโมง
เพียง โทร.0-2696-3636 ผู้เอาประกันภัยสามารถปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้นกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ อันประกอบด้วย

บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ยามฉุกเฉิน
บริการประสานงานและช่วยเหลือทางโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็น
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ให้คำ�แนะนำ�ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ
โดยบุคลากรทางการแพทย์
บริการให้ข้อมูลและปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ โดยบุคคลากร
ทางการแพทย์ อาทิ การตรวจรักษาโรค การใช้ยา การตรวจสุขภาพ
ทั่วไป สุขภาพเด็ก การดูแลสุขภาพ การลดน้ำ�หนัก เป็นต้น

บริการข้อมูลด้านโรงพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ
บริการนัดหมายแพทย์
ให้ข้อมูลโรงพยาบาล คลินิก และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใกล้บ้าน
รวมทั้งการนัดหมายแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษา

แนะนำ�การซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
แนะนำ�และให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
รวมทั้งราคาและสถานที่จัดจำ�หน่าย พร้อมราคาพิเศษ
หมายเหตุ:
ท่านสามารถตรวจสอบบริการเสริมพิเศษของท่าน ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำ�หนด
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บริการความเห็นที่สอง
ทางการแพทย์
บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ คือบริการที่มอบสิทธิพิเศษให้ผู้เอาประกันภัย สามารถรับคำ�ปรึกษารวมถึงความเห็น
ที่สองทางการแพทย์เกี่ยวกับผลการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาของโรคนั้นๆ บนพื้นฐานประวัติการรักษาเดิมของผู้ป่วย
กับแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญจากสถาบันทางการแพทย์ชนั้ นำ�หรือโรงพยาบาล ทีม่ ชี อื่ เสียงทัว่ โลก ซึง่ ไม่ใช่แพทย์ทกี่ �ำ ลังทำ�การรักษา
ผูป้ ว่ ยในอยูข่ ณะนัน้ การยืนยันคำ�วินจิ ฉัย และ/หรือการให้แนวทางการรักษาต่อผูป้ ว่ ย จากความเห็นทางการแพทย์เพิม่ เติม
จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสภาวะการเจ็บป่วยของตนเอง และสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษา
ที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

ในกรณีที่ต้องการขอใช้บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ สามารถดำ�เนินการตาม
ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1st
สมาชิกทราบผลวินิจฉัยการเจ็บป่วยจากแพทย์ผู้รักษา ซึ่งเข้า
หลักเกณฑ์ที่อยู่ภายใต้การให้บริการ

เจ้าหน้าที่สินไหมจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งเรื่อง
การเตรียมเอกสารประกอบการขอความเห็นที่สองทางการ
แพทย์ของท่าน หลังจากได้รับเอกสารทางการแพทย์เรียบร้อย
จะดำ�เนินการติดต่อกลับ เพื่อแจ้งรายชื่อสถาบันทางการแพทย์
ชั้นนำ�จำ�นวน 3 แห่งเพื่อให้ท่านเลือกใช้บริการ

เจ้าหน้าทีจ่ ะช่วยแนะนำ�ในการเตรียมเอกสารทางการแพทย์เพือ่
ขอรับความเห็นที่สองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

สมาชิ ก ติ ด ต่ อ ฝ่ า ยบริ ก ารลู ก ค้ า ของซิ ก น่ า ประกั น ภั ย โดย
โทร 1758 เพื่อขอรับบริการ โดยแจ้งรายละเอียดส่วนตัว
ชื่อ นามสกุล หมายเลขกรมธรรม์ และหมายเลขติดต่อกลับ

สมาชิกทำ�การเลือกสถาบันทางการแพทย์ที่จะขอใช้บริการ

2nd
ภายใน 10 วันทำ�การ นับจากวันที่สถาบันทางการแพทย์ ชั้น
นำ�ของโลกได้รับเอกสารทางการแพทย์ ท่านสมาชิก จะได้รับ
ผลการวินิจฉัย และความเห็นที่สองทางการแพทย์ จากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

ตัวอย่างรายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย
• Harvard Medical School Teaching Hospital

• โรงพยาบาลกรุงเทพ

• John Hopkins University

• โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

• UCLA Medical Center (CA)
หมายเหตุ :

• ท่านสามารถดูรายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่ายและโรคที่อยู่ภายใต้การให้บริการ ในเอกสารแนบท้าย 2
• ท่านสามารถตรวจสอบบริการเสริมพิเศษของท่าน ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำ�หนด
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บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ยามเดินทาง

เดินทางมากกว่า 150 กม.
จากที่พักอาศัยปัจจุบัน
ไม่เกิน 90 วัน

เจ็บป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ทางการแพทย์

• บริการให้คำ�แนะนำ�และการติดต่อนัดหมายเพื่อการรักษา
พยาบาล
• บริการให้ข้อมูลของโรงพยาบาล คลินิก แพทย์ที่อยู่ใกล้เคียง
• บริการกรอกใบสั่งยาทดแทนในระหว่างเดินทาง กรณีต้องใช้
ยาฉุกเฉิน
• บริการติดต่อกับโรงพยาบาลและแผนประกันสุขภาพเพื่อการ
รักษาอย่างทันท่วงที
• บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในภาวะ
วิกฤต
• บริการส่งญาติหรือเพื่อนเพื่อเยี่ยมผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยเดินทาง
เพียงลำ�พัง
• บริการดูแลเด็กที่ร่วมเดินทางโดยต้องอยู่ในการปกครอง
กรณีสมาชิกประสบเหตุฉุกเฉิน
• บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับ
ภูมิลำ�เนา เพื่อการพักฟื้นต่อไป
• บริการส่งศพกลับประเทศหรือกลับภูมิลำ�เนาเดิมในกรณี
เกิดเหตุเศร้าสลดขึ้น

บริการช่วยเหลือทั่วโลก
24 ชั่วโมง

บริการอื่นๆ
• บริการติดตามสัมภาระหรือ เอกสารสำ�คัญที่
สูญหายระหว่างเดินทาง
• บริการให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศที่เป็น
จุดหมายปลายทางผ่านทางเว็บไซต์ และ
อีเมล
• บริการแนะนำ�ล่าม หรือเจ้าหน้าที่กฎหมาย
ตามความจำ�เป็น
• บริการรับฝากและส่งต่อข้อความสำ�คัญ
สำ�หรับสมาชิก

หมายเหตุ: ท่านสามารถดูข้อยกเว้นความคุ้มครองของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทางได้ในเอกสารแนบท้าย 3
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คำ�ถามเกี่ยวกับ

ประกันสุขภาพมิติใหม่...พลัส
ซูเปอร์แพลนสำ�หรับซูเปอร์ฮีโร่
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เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์

Q จะมั่นใจได้อย่างไรว่าการรักษาพยาบาลของข้าพเจ้านั้นอยู่ในความคุ้มครองตามกรมธรรม์?
A โทร.
ก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาล เราขอแนะนำ�ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่าประกันภัย
1758 หรือ โทร. 0-2660-1217 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
Q จะทราบได้อย่างไรว่าสถานพยาบาลไหนเป็นเครือข่ายของบริษัทซิกน่าประกันภัยบ้าง
A ประกั
สามารถดูได้จากรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย 1 ในคู่มือนี้ หรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า
นภัย โทร. 1758 หรือ โทร. 0-2660-1217 หรือ ท่านสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล
Q ในการไปใช้บริการสถานพยาบาลเครือข่ายต้องทำ�อย่างไรบ้างและได้รับประโยชน์อย่างไร
A หลัทุกงครัจากที้งพร้่ไอด้มบัรับบัตตรประชาชน
รประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัยซิกน่า ออล อิน วัน แคร์การ์ดแล้ว ท่านต้องนำ�บัตรไปแสดง
ที่สำ�คัญท่านต้องแจ้งกับ เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลด้วยว่าท่านมีความ
ประสงค์ที่จะใช้บัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัยซิกน่า ออล อิน วัน แคร์การ์ด สถานพยาบาลเครือข่ายจะ
อำ�นวยความสะดวกแก่ท่าน ในเรื่องค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาล โดยท่านไม่ต้องสำ�รองจ่าย หากค่าใช้
จ่ายในครั้งนั้นอยู่ภายใต้สิทธิ์ และเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

Q หากมีปัญหาในการไปใช้บริการที่สถานพยาบาลเครือข่ายจะทำ�อย่างไร
A ผูหากท่
า นมี ปั ญ หาในการใช้ บ ริ ก าร เช่ น สถานพยาบาลเครื อ ข่ า ยนั้ น ปฏิ เ สธการใช้ บั ต รประจำ � ตั ว
้เอาประกันภัย ซิกน่า ออล อิน วัน แคร์การ์ด ให้ท่านสอบถามถึงสาเหตุการปฏิเสธ และโทรแจ้งที่ศูนย์

บริการลูกค้าซิกน่าประกันภัย โทร. 1758 หรือ โทร. 0-2660-1217 เพือ่ ดำ�เนินการประสานงานต่อให้ทา่ น

Q กรณีไปใช้บริการสถานพยาบาลอื่นที่ไม่อยู่ในครือข่าย สามารถใช้ได้หรือไม่
A เรีหากท่
านใช้บริการที่สถานพยาบาลที่ไม่อยู่ในเครือข่าย ท่านต้องสำ�รองเงินจ่ายไปก่อน และนำ�เอกสารมา
ยกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ ในภายหลัง
Q ถ้และจะได้
ากรณีที่บัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัยซิกน่า ออล อิน วัน แคร์การ์ดหายจะต้องทำ�อย่างไรบ้าง
รับบัตรใหม่ภายในกี่วัน
A ท่ใบใหม่
านสามารถโทรแจ้งได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า ประกันภัย โทร. 1758 และทางบริษัทฯจะทำ�การส่งบัตร
ภายใน 15 วันทำ�การ
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Q เนืแพทย์
่องจากปัจจุบันมีการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกมาให้บริการ เช่น การแพทย์แผนไทยและการ
แผนจีน กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองอย่างไร
A การรั
กษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีนจะได้รบั ความคุม้ ครองหากผูท้ ที่ �ำ การรักษานัน้
ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข
Q หากต้องการเบิกเคลมจากการรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศจะต้องดำ�เนินการอย่างไร?
A โดยสำ
หากเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินวิกฤต*ในขณะที่อยู่ต่างประเทศ ท่านสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
�รองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วจึงนำ�ใบเสร็จมาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทใน
ภายหลัง ทั้งนี้การอนุมัติสินไหม เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำ�หนดของกรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม ถ้าท่าน
ประสบเหตุฉุกเฉินในขณะที่เดินทาง ท่านสามารถติดต่อ สายด่วนสุขภาพ 0-2696-3636 ได้ทุกวันไม่
เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชม.
* ภาวะฉุกเฉินวิกฤต คือ ภาวะการเจ็บป่วยกระทันหัน คุกคามต่อชีวิต ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาทันทีเพื่อแก้ไขแล้วจะมีโอกาส
เสียชีวิตสูง หรือทำ�ให้การเจ็บป่วยนั้นรุนแรงขึ้น

Q หลัเบิกงจากที
ซ่ อื้ ความคุม้ ครองไปแล้วจะมีระยะเวลารอคอยจำ�นวนกีว่ นั ถึงจะสามารถใช้สทิ ธิในการ
เคลมได้
A จะมี1.ระยะเวลารอคอย
ดังนี้
บริษทั จะไม่จา่ ยผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนีส้ �ำ หรับเนือ้ งอก ถุงน้�ำ หรือมะเร็งทุกชนิดที่

เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
2. บริษทั จะไม่จา่ ยผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนีส้ �ำ หรับโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
3. บริษทั จะไม่จา่ ยผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนีส้ �ำ หรับการเจ็บป่วยอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระยะ
เวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
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เกี่ยวกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์
ยามเดินทาง

Q เมื่อใดถึงจะสามารถใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทางได้
A เมื90่อท่วันานเดิและประสบอุ
นทางออกจากที่อยู่อาศัยปัจจุบันเป็นระยะทางเกินกว่า 150 กม. และระยะเวลาเดินทางไม่เกิน
บัติเหตุหรือป่วยหนักในระหว่างการเดินทาง
Q บริการนี้ดูแลใครบ้าง
A 20ดูแลผูปีบ้เอาประกั
นภัย คู่สมรสและบุตรของผู้เอาประกันภัยด้วย (ไม่จำ�กัดจำ�นวนบุตร/บุตรที่มีอายุไม่เกิน
ริบูรณ์)
Q มีบริการเพิ่มเติมอะไรบ้างเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง
A 1.2. การให้
คำ�ปรึกษา การประเมินอาการ และการส่งตัวทางด้านการแพทย์
การส่งตัวผู้ป่วยกลับภูมิลำ�เนา
3. การติดตามอาการ
4. การเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย (ในกรณีที่เดินทางคนเดียว และต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า 7 วัน)
5. ความช่วยเหลือเกี่ยวกับยาที่แพทย์สั่งจ่าย
6. การดูแลเด็กซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. การรับส่งข่าวสารกรณีฉุกเฉิน
8. การส่งศพกลับ
9. การแนะนำ�ล่ามและบุคลากรทางกฎหมาย
10. ความช่วยเหลือเมื่อกระเป๋าเดินทางหรือเอกสารสูญหาย
11. ข้อมูลก่อนเดินทาง
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เกี่ยวกับบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์

Q เมื่อใดถึงจะสามารถใช้บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ได้
A เมืทราบแนวทางการรั
่อแพทย์ผู้ทำ�การรักษาทำ�การวินิจฉัยโรคและท่านต้องการความเห็นเพิ่มเติมทางการแพทย์หรือต้องการ
กษาทางการแพทย์จากสถาบันชั้นนำ�ทั่วโลก
Q การตอบกลับรายงานความเห็นที่สองทางการแพทย์ใช้ระยะเวลานานเท่าใด
A ใช้ระยะเวลา 10 วัน หลังจากที่ได้รับข้อมูล ประวัติ และเอกสารทางการแพทย์ครบถ้วน
Q ทำ�ไมจึงต้องมีบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์
A ขึบริ้นกในผลการวิ
ารความเห็นที่สองทางการแพทย์เป็นบริการเสริมพิเศษจากซิกน่า เพื่อช่วยให้ท่านมีความมั่นใจมาก
นิจฉัยและแนวทางการรักษาและช่วยให้ตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับ
ตนเองมากที่สุด

Q สามารถรับบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ได้อย่างไรบ้าง
A หากต้
องการรับความเห็นที่สองทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในประเทศไทย ท่านสามารถเข้าพบแพทย์
เพื่อรับบริการได้โดยตรงหรือส่งเอกสารทางการแพทย์เพื่อรับการบริการได้ หากต้องการรับบริการความ
เห็นที่สองทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในต่างประเทศ ท่านสามารถรับบริการได้โดยการส่งเอกสาร
ทางการแพทย์เพื่อรับบริการ
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เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลพื้นฐานทั่วไป

Q สิทธิพื้นฐานด้านการรักษาพยาบาลที่ทางภาครัฐมีให้คุ้มครองอะไรบ้าง
A สิทธิ1.พประกั
ื้นฐานที่ภาครัฐมีให้ในปัจจุบัน มี 2 ประเภท
นสังคม

2. บัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัยถ้วนหน้า (หรือบัตรทอง)
ทั้งสองอย่างให้การดูแลในด้านการรักษาพยาบาลตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดการรักษาโดยครอบคลุม
รายการดังนี้
• ค่าตรวจวินิจฉัยโรค
• ค่าบำ�บัดทางการแพทย์
• ค่ากินอยู่และรักษาในรพ.
• ค่ายาและเวชภัณฑ์
• ค่าบริการอื่นที่จำ�เป็น
ทั้งนี้ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการรักษาใน รพ. ที่ได้เลือกไว้ จึงจะได้รับความคุ้มครองเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การรักษา
(ข้อมูลจากเวปไซต์สำ�นักงานประกันสังคม www.sso.go.th)

Q สิทธิพื้นฐานที่ภาครัฐมีให้ มีความแตกต่างจากแผนประกันของซิกน่าอย่างไร?
A ภัสิทยถ้ธิพวนหน้
ื้นฐานที่ทางภาครัฐมีให้ (ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ประกันสังคม หรือ สิทธิ์จากบัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกัน
า) อาจมีข้อจำ�กัดในการใช้งานในบางเรื่องอยู่ เช่น ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่
ระบุตามบัตรรับรองสิทธิ์ ซึ่งหากผู้ป่วยต้องการรับการรักษาใน รพ. เอกชนก็จะมีข้อจำ�กัดเกิดขึ้น ยาและ
เวชภัณฑ์หลายชนิดต้องใช้ยาตามบัญชีหลักแห่งชาติ ซึง่ ในบางการรักษามีความจำ�เป็นต้องใช้ยานอกบัญชี
ยาหลักในการรักษาด้วย ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ผูป้ ว่ ยก็จ�ำ เป็นต้องรับภาระในส่วนนี้ ดังนัน้ การใช้ความคุม้ ครอง
จากแผนประกันของซิกน่า จะช่วยให้ผู้เอาประกันเข้าถึงการรักษาที่ครอบคลุมมากขึ้น

Q กรณี
ยาที่ต้องใช้รักษา เป็นยาที่อยู่นอกบัญชียาหลัก แผนประกันของซิกน่าจะครอบคลุมให้การ
ดูแลหรือไม่?
A แผนประกันของซิกน่าไม่มขี อ้ จำ�กัดเรือ่ งยานอกบัญชี ขอให้มคี วามจำ�เป็นทางการแพทย์ แผนประกันก็ดแู ลให้
Q การจะใช้สิทธิพื้นฐานจากภาครัฐ ร่วมกับแผนประกันของซิกน่า สามารถทำ�ได้หรือไม่?
A ผูซิ้เกอาประกั
นภัยสามารถเลือกเข้ารับการรักษาใน รพ. ที่ต้องการได้ เพราะมีความคุ้มครองจากแผนประกัน
น่าดูแลอยู่ โดยหาก รพ. ดังกล่าวเป็น รพ. ที่เป็นคู่สัญญากับซิกน่าแล้ว ผู้เอาประกันภัยสามารถยื่น
บัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัยของซิกน่าโดยไม่ต้องสำ�รองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล และยิ่งถ้า รพ.
ที่ผู้เอาประกันเข้ารักษา เป็น รพ. ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามสิทธิพื้นฐานของภาครัฐด้วยแล้ว ก็จะยิ่งมีวงเงิน
การรักษาที่เพิ่มมากขึ้น เพราะได้ทั้งความคุ้มครองจากภาครัฐและประกันสุขภาพของซิกน่ารวมกัน
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ข้อควรรู้เกี่ยวกับ
สิทธิเบื้องต้นของผู้ป่วย
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ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิเบื้องต้นของผู้ป่วย
เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและ
เป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา คณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วยไว้ดังต่อไปนี้
1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความ
แตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และ ลักษณะของความเจ็บ
ป่วย
3. ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และเข้าใจชัดเจนจาก
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือ จำ�เป็น
4. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจำ�เป็นแก่กรณี โดยไม่คำ�นึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
5. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการ
แก่ตน
6. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน และมี
สิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการ และสถานบริการได้
7. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างครบถ้วน
8. ผู้ป่วยมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลองในการทำ�วิจัยของผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพ
9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียน เมื่อ
ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น
10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกิน สิบแปดปีบริบูรณ์
ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้
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ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล

ผลประโยชน์

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ( บัตรทอง)

กองทุนประกันสังคม

สิทธิข้าราชการ

1. บุคคลที่ได้รับความ
คุ้มครอง

ผู้มีรายชื่อในหน้าบัตร

ผู้มีรายชื่อในหน้าบัตร

2.สถานพยาบาลที่สามารถ
เข้ารับการรักษา

รักษาในหน่วยบริการ
ทางการแพทย์ ที่ขึ้น
ทะเบียนกับสำ�นักงานหลัก
ประกันสุขภาพ

รักษาในสถานพยาบาลตาม สถานพยาบาลรัฐบาล หรือ
บัตรรับรองสิทธิ์
เอกชน (กรณีฉุกเฉิน)

3. ค่ารักษาพยาบาล

หากรับการรักษาในรพ.ที่
ระบุไว้ในบัตรสามารถเบิก
จ่ายได้ตามค่าใช้จ่ายจริง
จนจบการรักษา

หากรับการรักษาในรพ.ที่
ระบุไว้ในบัตรสามารถเบิก
จ่ายได้ตามค่าใช้จ่ายจริง
จนจบการรักษา

4. ยาและเวชภัณฑ์

ใช้ยาตามบัญชียาหลัก
แห่งชาติ

5. ค่าอวัยวะเทียมและ
อุปกรณ์ในการบำ�บัด
รักษาโรค

ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ต้อง
เบิกจากกองทุนกลาง ตาม
รายการ แต่ไม่เกินอัตรา
ที่กำ�หนด

3.1 สถานพยาบาลรัฐบาล
3.2 สถานพยาบาลเอกชน

ตนเอง, บิดา, มารดา,
คู่สมรส, บุตร (ไม่เกิน
3 คน )

สิทธิรัฐวิสาหกิจ
ตนเอง, บิดา, มารดา,
คู่สมรส, บุตร (ไม่เกิน
3 คน )
สถานพยาบาลรัฐบาลและ
เอกชน

เบิกได้ตามที่จ่ายจริงทั้ง
คนไข้ในและคนไข้นอก

เบิกได้ตามที่จ่ายจริงทั้ง
คนไข้ในและคนไข้นอก

เบิกได้เฉพาะกรณีมี
อุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมี
ความจำ�เป็นเร่งด่วน โดยให้
เบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่าย
จริง แต่ไม่เกิน 8,000 บาท

กรณีที่เกิดจากการทำ�งาน เบิกได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่
เกิน 35,000 บาท
กรณีที่ไม่เกิดจากงาน
- เบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,0009,000 บาท ตามแต่ละแห่ง
กำ�หนด

ใช้ได้ทั้งยาในบัญชีหลักแห่ง
ชาติ และยานอกบัญชียา
หลักแห่งชาติตามข้อบ่งชี้
ทางการแพทย์

ค่ายาเบิกได้เฉพาะใน
รายการที่ระบุในใบเสร็จ
รับเงินว่าเป็น ค่ายาที่เบิก
ได้, ค่ายาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ, ค่ายาในบัญชีของ
สถานพยาบาลสำ�หรับ ค่า
ยานอกบัญชียาหลักแห่ง
ชาติต้องมีการรับรองจาก
สถานพยาบาล ว่าจำ�เป็น
ต้องใช้ยานั้น

ค่ายาเบิกได้เฉพาะใน
รายการที่ระบุในใบเสร็จ
รับเงินว่าเป็น ค่ายาที่เบิก
ได้, ค่ายาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ, ค่ายาในบัญชีของ
สถานพยาบาลสำ�หรับ ค่า
ยานอกบัญชียาหลักแห่ง
ชาติต้องมีการรับรองจาก
สถานพยาบาล ว่าจำ�เป็น
ต้องใช้ยานั้น

ค่าใช้จ่ายครอบคลุมอยู่ใน
เงินเหมาจ่าย

เบิกได้ตามที่กระทรวงการ
คลังกำ�หนด

เบิกได้ตามรัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่งกำ�หนด
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เอกสารแนบท้าย
ประกันสุขภาพมิติใหม่...พลัส
ซูเปอร์แพลนสำ�หรับซูเปอร์ฮีโร่

เอกสารแนบท้าย

1

22
เงื่อนไขการใช้บัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัยของซิกน่า

เงื่อนไขการใช้บัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัยของซิกน่า

• บัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัยนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นใช้แทนได้
• บัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัยนี้ ใช้อำ�นวยความสะดวกในการชำ�ระค่ารักษาพยาบาลตามข้อตกลงในกรมธรรม์
ประกันภัยเฉพาะกับสถานพยาบาลในเครือข่ายที่กำ�หนดไว้เท่านั้น
• การให้ความคุม้ ครองการรักษาพยาบาลของท่านจะเป็นไปตามเงือ่ นไขภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของท่าน และ
จะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
• บัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัยนี้จะหมดอายุทันทีที่มีการยกเลิกความคุ้มครอง หรือเมื่อความคุ้มครองสิ้นสุดลง
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
• ท่านสามารถใช้บัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัยนี้เพื่ออำ�นวยความสะดวกใน การชำ�ระค่ารักษาพยาบาลได้
ก็ต่อเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยของท่านยังคงมีผลบังคับอยู่ ณ วันที่ เข้ารับการรักษา และบริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ย
ประกันภัยงวดสุดท้ายจากท่านแล้ว
(กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน)

ขั้นตอนการใช้บริการภายใต้เครือข่ายสถานพยาบาล

1. แสดงบัตรประจำ�ตัวผูเ้ อาประกันภัย ทุกครัง้ ต่อเจ้าหน้าทีข่ องสถานพยาบาลในเครือข่าย พร้อมบัตรประชาชน
2. ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็น
ผู้ชำ�ระค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้นโดยตรงแก่สถานพยาบาลเอง

ขั้นตอนการใช้บริการนอกเครือข่ายสถานพยาบาล

ในกรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลนอกเครือข่าย ท่านจะต้องสำ�รองเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และ
นำ�หลักฐานมาเรียกร้องค่าสินไหมคืนจากซิกน่าในภายหลัง

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย
ชื่อโรงพยาบาล

ภาค

ลำ�ดับ

ชื่อโรงพยาบาล

ภาค

ลำ�ดับ

กรุงเทพและ
เขตปริมณฑล

1

โรงพยาบาลกรุงเทพ

7

โรงพยาบาลกล้วยน้�ำ ไท1

2

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

8

โรงพยาบาลกล้วยน้�ำ ไท2

3

โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์

9

โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

4

โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง

10

โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3

5

โรงพยาบาลกรุงไทย

11

โรงพยาบาลการุญเวชรัตนาธิเบศร์

6

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

12

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค
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ภาค

ลำ�ดับ

ชื่อโรงพยาบาล

ภาค

ลำ�ดับ

ชื่อโรงพยาบาล

13

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

45

โรงพยาบาลประชาพัฒน์

14

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

46

โรงพยาบาลปิยะมินทร์

15

โรงพยาบาลคลองตัน**

47

โรงพยาบาลปิยะเวท

16

โรงพยาบาลคามิลเลียน

48

โรงพยาบาลเปาโลเกษตร(เมโย)

17

โรงพยาบาลจุฬารัตน์3

49

โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล

18

โรงพยาบาลจุฬารัตน์9

50

โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล รังสิต

19

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

51

โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4

20

โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต

52

โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ

21

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

53

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

22

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล

54

โรงพยาบาลพญาไท1

23

โรงพยาบาลตำ�รวจ**

55

โรงพยาบาลพญาไท2

24

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

56

โรงพยาบาลพญาไท3

25

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

57

โรงพยาบาลพระราม2

26

โรงพยาบาลธนบุรี1

58

โรงพยาบาลพระรามเก้า

27

โรงพยาบาลธนบุรี2

59

โรงพยาบาลเพชรเกษม 2

28

โรงพยาบาลนครธน

60

โรงพยาบาลเพชรเวช

29

โรงพยาบาลนนทเวช

61

โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

30

โรงพยาบาลนวมินทร์

62

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

31

โรงพยาบาลนวมินทร์9

63

โรงพยาบาลภัทรธนบุรี

32

โรงพยาบาลบางนา1

64

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

33

โรงพยาบาลบางนา2

65

โรงพยาบาลมิชชั่น

34

โรงพยาบาลบางนา5

66

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้�ำ

35

โรงพยาบาลบางปะกอก 8

67

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย

36

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

68

โรงพยาบาลยันฮี

37

โรงพยาบาลบางปะกอก1

69

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

38

โรงพยาบาลบางปะกอก3พระประแดง

70

โรงพยาบาลรัทรินทร์

39

โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2 (เอกปทุม)

71

โรงพยาบาลรามคำ�แหง

40

โรงพยาบาลบางโพ

72

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

41

โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์

73

โรงพยาบาลลาดพร้าว

42

โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์

74

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

43

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

75

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย(ศรีวิชัย1 เดิม)

44

โรงพยาบาลปทุมเวช

76

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
(ศรีวิชัย2)
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ภาค

ลำ�ดับ

ชื่อโรงพยาบาล

ภาค

ลำ�ดับ

ชื่อโรงพยาบาล

77

โรงพยาบาลวิภาราม

108

เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาเซนต์หลุยส์

78

โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ

109

เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง

79

โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด

110

เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด

80

โรงพยาบาลวิภาวดี

111

เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาพระโขนง

81

โรงพยาบาลเวชธานี

112

เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขารัชดา

82

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์

113

เทเลแคร์คลินิก สุขาภิบาล 3

83

โรงพยาบาลศิครินทร์

114

บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม

84

โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล**

115

ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม

85

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

116

เมดิก้า คลินิกเวชกรรม

86

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์

117

โรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8)

87

โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท

118

สถานพยาบาลจุฬารัตน์1

88

โรงพยาบาลสายไหม

119

สถานพยาบาลจุฬารัตน์5

89

โรงพยาบาลสำ�โรงการแพทย์

120

สถานพยาบาลจุฬาเวช

90

โรงพยาบาลสินแพทย์

121

สถานพยาบาลบางนา3

91

โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

122

สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู

92

โรงพยาบาลสุขุมวิท

123

สมิติเวช ลาซาล คลินิกเวชกรรม

93

โรงพยาบาลเสรีรักษ์

124

สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม

94

โรงพยาบาลหัวเฉียว

125

สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก

95

คลินิกเวชกรรมกล้วยน้�ำ ไทสาขาชุมชน70ไร่

126

96

คลินิกเวชกรรมกล้วยน้�ำ ไทสาขาทุ่งสองห้อง

สหคลินิกกล้วยน้�ำ ไทสาขาเดอะช็อปปส์แกรนด์
พระราม9

97

คลินิกเวชกรรมกล้วยน้�ำ ไทสาขาสุขุมวิท56

127

สหคลินิกกล้วยน้�ำ ไทสาขาตลาดยิ่งเจริญ

128

สหคลินิกกล้วยน้�ำ ไทสาขารพ.กล้วยน้�ำ ไท2

98

คลินิกเวชกรรมกล้วยน้�ำ ไทสาขาสุขุมวิท93

129

สหคลินิกกล้วยน้�ำ ไทสาขาราม2

99

คลินิกเวชกรรมกล้วยน้�ำ ไทสาขาสุภาพงษ์3

130

สหคลินิกกล้วยน้�ำ ไทสาขาสาทร

100

คลินิกเวชกรรมกล้วยน้�ำ ไทสาขาอ่อนนุช

131

สหคลินิกกล้วยน้�ำ ไทสาขาอโศก

101

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์2

102

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์4

103

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์7

104

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์8

105

คลินิกเวชกรรมเมโย สาขาซันทาวเวอร์สบี

106

คลินิกเวชกรรมเมโย สาขารสาทาวเวอร์อาคาร2

107

เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาเกษตร

ภาคกลาง

1

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม

2

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

3

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

4

โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล

5

โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา

6

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

7

โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน

25
ภาค

ลำ�ดับ

ชื่อโรงพยาบาล

ภาค

ลำ�ดับ

ชื่อโรงพยาบาล

8

โรงพยาบาลดำ�เนินสะดวก**

38

โรงพยาบาลเอกชัย

9

โรงพยาบาลท่าเรือ

39

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ**

10

โรงพยาบาลเทพากร

1

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

11

โรงพยาบาลธนกาญจน์

2

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

12

โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง

3

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

13

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว**

4

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

14

โรงพยาบาลเบญจรมย์

5

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา

15

โรงพยาบาลพร้อมแพทย์

6

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11

16

โรงพยาบาลพีรเวช

7

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร***

17

โรงพยาบาลมหาชัย

8

โรงพยาบาลชลบุรี**

18

โรงพยาบาลมหาชัย2

9

โรงพยาบาลตราด**

19

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์(เดิมเพชรรัชต์
เพชรบุรี)

10

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน

20

โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง(แม่กลอง)

11

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง

21

โรงพยาบาลเมืองนารายณ์

12

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

22

โรงพยาบาลเมืองเพชร

13

โรงพยาบาลพระปกเกล้า**

23

โรงพยาบาลเมืองราช

14

โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

24

โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท

15

โรงพยาบาลมงกุฏระยอง

25

โรงพยาบาลราชธานี

16

โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง

26

โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ

17

โรงพยาบาลระยอง**

27

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
สมุทรสาคร (ศรีวิชัย5)

18

โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
โรงพยาบาลวิภารามอมตะนคร

28

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อม
น้อย (ศรีวิชัย3)

19
20

โรงพยาบาลศรีระยอง

29

โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร

21

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์**

30

โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์

22

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา**

31

โรงพยาบาลศาลายา

23

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

32

โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี

24

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

33

โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

25

โรงพยาบาลสิริเวช

34

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า**

26

โรงพยาบาลโสธรเวช304

35

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19**

27

โรงพยาบาลแหลมงอบ**

36

โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชชการ (หมอประเจิด)

28

โรงพยาบาลเอกชล

29

โรงพยาบาลเอกชล2

37

โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ2

30

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยบูรพา**

ภาคตะวันออก

26
ภาค

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ลำ�ดับ

ชื่อโรงพยาบาล

ภาค

ลำ�ดับ

ชื่อโรงพยาบาล

31

คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน

13

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ

32

คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบ่อวิน

14

โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์

33

คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบ้านฉาง

15

โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

34

คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง

16

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา**

35

คลินิกพญาไทเวชกรรมบ่อวิน

17

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

36

คลินิกโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา(อีสเทิร์นซี
บอร์ด)

18

โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล

19

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

20

โรงพยาบาลเมืองเลยราม

21

โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)

37

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ อาคเนย์

38

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์12(เกตเวย์)

39

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์โรงเกลือ

40

คลินิกเวชกรรมสมิติเวช เครือสหพัฒน์

22

โรงพยาบาลรวมแพทย์ ยโสธร (หาญอินเตอร์
เนชั่นแนล เดิม)

41

คลินิกเวชกรรมสมิติเวชบ้านบึง

23

โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย

42

คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนลเกาะช้าง

24

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี

43

คลินิครพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สาขานา
จอมเทียน

25

โรงพยาบาลรักษ์สกล

44

คลินิครพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สาขาบ่อวิน

26

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

45

บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์

27

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

46

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

28

โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง

47

สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม บ่อวิน

29

โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

48

สถานพยาบาลอิมพีเรียล

30

49

สหคลินิกสมิติเวช

"โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เฉพาะหอผู้ป่วยพิเศษชั้น14
อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อนุสรณ์**"

50

สหคลินิกสมิติเวช เจ พาร์ค

31

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์

1

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น

32

โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา

2

โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง

33

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี

3

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

34

โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์

4

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

35

โรงพยาบาลเอกอุดร

5

โรงพยาบาลขอนแก่น**

36

คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก

6

โรงพยาบาลขอนแก่นราม

37

คลีนิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ่

7

โรงพยาบาลจุรีเวช

38

คลีนิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน

8

โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์

1

โรงพยาบาลกระบี่**

ภาคใต้

9

โรงพยาบาลชัยภูมิราม

2

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล

10

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

3

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

11

โรงพยาบาลธีรวัฒน์

4

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

12

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา

5

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

27
ภาค

ลำ�ดับ

ชื่อโรงพยาบาล

ภาค

ลำ�ดับ

ชื่อโรงพยาบาล

6

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

33

โรงพยาบาลสิริโรจน์

7

โรงพยาบาลเกาะสมุย**

34

โรงพยาบาลสิโรรส

8

โรงพยาบาลดีบุก

35

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต**

9

โรงพยาบาลตรัง**

36

คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไม้ขาว

10

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

37

คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์(เกาะพงัน)

11

โรงพยาบาลทักษิณสุราษฎร์

38

คลินิกโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

12

โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

39

13

โรงพยาบาลธนบุรีชุมพร

คลินิกเวชกรรมอินเตอร์เนชั่นแนล (เครือ รพ.วัฒน
แพทย์ตรัง)

14

โรงพยาบาลนครคริสเตียน

40

ศิรารักษ์คลินิกแพทย์

15

โรงพยาบาลนครพัฒน์

41

สถานพยาบาลนราการแพทย์

16

โรงพยาบาลนครินทร์

42

สถานพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง

17

โรงพยาบาลบ้านดอน อินเตอร์ เกาะสมุย

43

สถานพยาบาลเวียงเวช

18

โรงพยาบาลป่าตอง**

44

อันดามันระนองการแพทย์

19

โรงพยาบาลปิยะรักษ์

1

โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่

20

โรงพยาบาลพังงา**

2

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

21

โรงพยาบาลเฟิร์ส เวสเทอร์น

3

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

22

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

4

โรงพยาบาลเขลางค์นครราม

23

โรงพยาบาลรวมแพทย์กระบี่

5

โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

24

โรงพยาบาลราชดำ�เนินตรัง

6

โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอลเซ็นเตอร์

25

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่

7

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล(สยามราษฎร์
เชียงใหม่)

26

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต**

8

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

27

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง

9

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

28

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

10

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล

29

โรงพยาบาลศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี

11

โรงพยาบาลเทพปัญญา

30

โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่

12

โรงพยาบาลเทพปัญญา2 ( เดิมชื่อรพ.ช้างเผือก)

31

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ**

13

โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล

32

โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล

14

โรงพยาบาลปากน้�ำ โพ

15

โรงพยาบาลปากน้�ำ โพ 2

ภาคเหนือ

28
ภาค

ลำ�ดับ

ชื่อโรงพยาบาล

ภาค

ลำ�ดับ

ชื่อโรงพยาบาล

16

โรงพยาบาลพะเยาราม

38

โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค

17

โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย

39

18

โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล (อินเตอร์
เวชการ)

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่**

40

19

โรงพยาบาลพิษณุเวช

คลินิกเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ สาขาอำ�เภอ
เชียงแสน

41

คลินิกศรีบุรินทร์ สาขาเกษมราษฎร์ แม่สาย

20

โรงพยาบาลเพชรรัตน์เพชรบูรณ์

42

สถานพยาบาลเวชกรรมนครหล่ม

21

โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน

22

โรงพยาบาลแพร่ราม

23

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง**

24

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

25

โรงพยาบาลแม่สอด***

26

โรงพยาบาลแม่สอด-ราม

27

โรงพยาบาลร่มฉัตร

28

โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์

29

โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก

30

โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย

31

โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

32

โรงพยาบาลลานนา

33

โรงพยาบาลศรีสวรรค์

34

โรงพยาบาลศิริเวช ลำ�พูน

35

โรงพยาบาลสหเวช

36

โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล

37

โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำ�แพง

หมายเหตุ:
** ให้บริการเฉพาะการรักษาแบบผู้ป่วยในเท่านั้น
- รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ โปรดตรวจสอบรายชื่อสถาน
พยาบาลได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร. 02-660-1217 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารแนบท้าย
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บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์

ตัวอย่างส่วนหนึ่งของอาการเจ็บป่วยและโรคร้ายแรงอื่นๆ
ที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตที่เข้าหลักเกณฑ์ที่อยู่ภายใต้การให้บริการ
ความเห็นที่สองทางการแพทย์
กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง
• โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Diseases)
• โรคหลอดเลือดสมองแตก,ตีบ (Stroke)

กลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ
• กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Myocardial Infarction
(MI))
• โรคหลอดโลหิตแดงของหัวใจมีการอุดกั้น/ตีบ
(Coronary Artery Disease (CAD))
• การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ Coronary Artery
Bypass Surgery)

กลุ่มโรคปอด
• โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive
Pulmonary Disease)
• โรคถุงลมปอดโป่งพอง (Emphysema)

กลุ่มโรคตับและไต
• โรคตับแข็ง (Cirrhosis)
• โรคตับวาย (Liver Failure)
• โรคตับระยะสุดท้าย ((End Stage) Liver Disease)
• ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง ((Fulminant) Viral
Hepatitis)
• โรคไตวาย (Kidney Failure)

กลุ่มโรคร้ายแรงอื่นๆ
• โรคเอดส์ / การติดเชื้อ HIV (AIDS/HIV)
• ภาวะหมดสติ (Coma)

กลุ่มโรคมะเร็ง
• โรคมะเร็งช่องปาก (Oral Cavity Cancer)
• โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)
• โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer)
• โรคมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ ส่วนทวารหนัก (Colorectal
Cancer)
• โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer)
• โรคมะเร็งตับ (Liver Cancer)
• โรคมะเร็งตับอ่อน (Pancreatic Cancer)
• โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)
• โรคมะเร็งต่อมน้ำ�เหลือง (Lymphoma)
• โรคมะเร็งผิวหนัง / มะเร็งเม็ดสีผิว (Melanoma)
• โรคมะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
• โรคมะเร็งรังไข่ (Ovarian Cancer)
• โรคมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer)
• โรคมะเร็งมดลูก (Uterine Cancer)
• โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer)

กลุ่มโรคเกี่ยวกับ
ระบบประสาทและภูมิแพ้
• โรคระบบประสาทพาร์กินสัน (Parkinson’s
Disease (PD))
• โรคหอบหืดชนิดรุนแรง ((Severe) Asthma)
• โรคแพ้ภูมิตนเอง ((SLE) Systemic Lupus
Erythematosus)

กลุ่มโรคไขกระดูก
• โรคไขกระดูกฝ่อ/โรคโลหิตจางจากไขกระดูก
ไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anaemia)
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“ส่วนหนึง่ ของสถาบันทางการแพทย์ชนั้ นำ�ระดับโลก” ทีอ่ ยูภ่ ายในเครือข่ายการ
ให้บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์
Harvard Medical School Teaching Hospitals
(Boston, MA)
• Brigham & Women’s Hospital
• Dana Farber Cancer Institute
• Massachusetts General Hospital
The Cleveland Clinic (Cleveland, OH)
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
(New York, NY)
John Hopkins University Medical Center
(Baltimore, MD)
Detroit Medical Center & Kamanos Cancer
Institute (Detroit, MI)

Emory Healthcare (Atlanta, GA)
King’s College Hospital (London, UK)
Kameda Medical Center (Kamogawa City,
Japan)
Stanford University Hospital (Stanford, CA)
Berlin Charitz (Germany)
UCLA Medical Center (Los Angeles, CA)
Montreal Neurological Institute (Canada)
London’s Royal Marsden (UK)
National Heart Institute of Malaysia (Kuala
Lumpur, Malaysia)

“ส่วนหนึง่ ของโรงพยาบาลชัน้ นำ�ของประเทศไทย” ทีอ่ ยูภ่ ายในเครือข่ายการให้
บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (Kasemraj Hospital)
โรงพยาบาลกรุงเทพ (Bangkok Hospital)
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม (Chiang Mai Ram
Hospital)
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (Saint Louis Hospital)
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital)
โรงพยาบาลเปาโล (Paolo Hospital)
โรงพยาบาลพญาไท (Phayathai Hospital)
โรงพยาบาลมิชชั่น (Mission Hospital)
โรงพยาบาลรามคำ�แหง (Ramkhamhaeng
Hospital)

โรงพยาบาลวัฒนาหนองคาย (Wattana Hospital
Nongkhai)
โรงพยาบาลวิภาวดี (Vibhavadi Hospital)
โรงพยาบาลเวชธานี (Vejthani Hospital)
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (Sriphat Medical Center, Chiang Mai
University)
โรงพยาบาลสมิติเวช (Samitivej Hospital)

เอกสารแนบท้าย
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บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง

ข้อยกเว้นการให้บริการและความคุ้มครอง
ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง
ในกรณีดังต่อไปนี้
• กรณีการเดินทางเพื่อไปรักษาพยาบาลโดยเฉพาะ
• กรณีที่เสียชีวิตเนื่องจากการเข้าร่วมสงครามหรือการก่อการกบฏ
• กรณีที่เสียชีวิตเนื่องจากการกระทำ�ที่ผิดกฎหมาย
• กรณีเสียชีวิตนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้ยา เว้นแต่เป็นการสั่งยาโดยแพทย์
• การย้ายสมาชิกจากสถานรักษาพยาบาลแห่งหนึง่ ไปยังสถานรักษาพยาบาลอีกแห่งหนึง่ ทีม่ คี วามสามารถเทียบ
เท่ากันและให้การรักษาพยาบาลได้ในระดับเดียวกัน
• การพยายามฆ่าตัวตาย

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง จะไม่ท�ำ การเคลือ่ นย้ายหรือ
ส่งกลับผู้เอาประกันภัยในกรณีดังต่อไปนี้
• กรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์
• กรณีมีอาการของโรคเพียงเล็กน้อย การบาดเจ็บแบบธรรมดา เช่น กล้ามเนื้อแพลง กระดูกหักรอยเดียว หรือ
เจ็บป่วยเล็กน้อยซึ่งแพทย์ในท้องถิ่นสามารถรักษาได้ และมิได้ทำ�ให้สมาชิกที่มีสิทธิ เดินทางต่อไปหรือเดินทาง
กลับบ้านไม่ได้
• มีอายุครรภ์เกินกว่าหกเดือน
• กรณีมีความผิดปกติทางจิตหรือประสาท เว้นแต่มีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
• เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจของคู่สมรสของผู้เอาประกันภัย
• การเดินทางเป็นระยะเวลาเกิน 90 วันจากที่อยู่ปัจจุบัน โดยไม่ได้แจ้งให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์
ยามเดินทางทราบล่วงหน้า
• นักศึกษาที่อยู่ตามบ้านพัก/หอพักนักศึกษา

ติดต่อซิกน่าได้อย่างไร

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ชั้น 8 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต
598 ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330

สอบถามรายละเอียดทั่วไป
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า

โทร.1758 หรือ 02-853-0000

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 23.00 น.
หรืออีเมลมาที่ Cigna.customerservice@cigna.com

รับคำ�ปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ
โดยบุคลากรทางการแพทย์
ติดต่อสายด่วนสุขภาพซิกน่า

โทร.0-2696-3636

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง
EH Plus Rev. 30/07/2017

