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ผศ.ดร.ณัฏิฐ์  ลีละวัฒน์ผศ.ดร.ณัฏิฐ์  ลีละวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มห์าวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มห์าวิทยาลัย

กลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและกลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและ

ความเสี�ยง จุฬาลงกรณ์มห์าวิทยาลัยความเสี�ยง จุฬาลงกรณ์มห์าวิทยาลัย
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เม่อ
ไดื้ร้้จักักัับอาจารยั์ผ้้เชิ่�ยัวชิาญ่ดื้านความเส่�ยัง แล้ะกัาร

ป็ระกัันภััยั กั็อดืไม่ไดื้ท่ี่�จะขอสัมภัาษณ์์ความคิดืเห้็น 

ในเรื�อง“ธุุรกัิจป็ระกััน” ในภัาวะโรคระบาดืร้ายัแรง COVID-19 จากั

อาจารยั์ ดืร.อิสริยัะ สัติกัุล้พิบ้ล้ยั์ คณ์ะพาณ์ิชิยัศาสติร์แล้ะกัารบัญ่ชิ่

จุฬาล้งกัรณ์์มห้าวิที่ยัาล้ัยั

อาจารย์ ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

สำาห้รบัป็ระวตัิขิองอาจารยั ์ดืร.อสิรยิัะ สตัิกัลุ้พบิล้้ยั ์นั�นสำาเรจ็

กัารศึกัษาป็ริญ่ญ่าติร่เกั่ยัรติินิยัมอันดืับห้นึ�ง จากัคณ์ะเศรษฐศาสติร์

มห้าวทิี่ยัาล้ยััธุรรมศาสติร ์แล้ะสำาเรจ็กัารศกึัษาระดืบัป็รญิ่ญ่าโที่แล้ะ

เอกั ดืา้นกัารจดัืกัารความเส่�ยังแล้ะป็ระกัันภััยั จากัมห้าวทิี่ยัาล้ยััจอรเ์จย่ั

สเติที่ สห้รฐัอเมรกิัา สว่นป็ระสบกัารณ์์ที่ำางาน อาจารยัม์ป่็ระสบกัารณ์์

ทัี่�งกัารเป็็นที่่�ป็รึกัษาให้้กัับภัาคธุุรกิัจกัว่าสองป็ีครึ�ง แล้ะกัารที่ำางาน

เป็็นอาจารยั์ท่ี่�มห้าวิที่ยัาล้ัยัจอร์เจ่ยัสเติที่ กั่อนจะมาเริ�มกัารที่ำางาน

เป็็นอาจารยั์ป็ระจำาภัาควิชิาสถิติิ คณ์ะพาณ์ิชิยัศาสติร์แล้ะกัารบัญ่ชิ่ 

จุฬาล้งกัรณ์์มห้าวิที่ยัาล้ัยั แล้ะอาจารยั์พิเศษ ห้ล้ักัส้ติรสถิติิป็ระยัุกัติ์ 

สถาบันบัณ์ฑ์ิติพัฒนบริห้ารศาสติร์ อ่กัดื้วยั

ธุุรกิจัประกันในภาวะวิกฤต 

COVID-19

อาจารย์ ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

ประกันสุขภาพ COVID-19

เริ�มติน้ท่ี่�คำาถามท่ี่�ที่า่นผ้อ้า่นอาจจะอยัากัร้เ้ชิน่เดืย่ัวกัับผ้เ้ขย่ัน

ว่า “ป็ระกัันสุขภัาพ COVID-19” ที่่�ม่โฆ์ษณ์าเข้ามาเรื�อยัๆ ในป็ัจจุบัน

นั�นเป็็นอยั่างไรกัันบ้าง อาจารยั์ ดืร.อิสริยัะ สรุป็ให้้ฟัังแบบง่ายัๆ ว่า 

“ป็ระกัันสขุภัาพที่่�เป็น็กัารป็ระกัันภััยั  สามารถแบง่ออกัไดืเ้ป็็น 4 ป็ระเภัที่

ให้ญ่่ ได้ืแกั ่แบบแรกัคอื แบบป่็วยันอ้ยัที่่�มก่ัารออกัค่ารกััษาพยัาบาล้ 

ผ้ป้็ว่ยันอกั (OPD) เช่ิน คา่ยัา คา่ห้มอ คา่แล้ป็ เป็น็ต้ิน แบบท่ี่�สอง เป็น็

แบบป็่วยัห้นักั จะม่กัารออกัค่ารักัษาพยัาบาล้ เชิ่น ค่าผ่าติัดื ค่าห้้อง

ผ้้ป็่วยั แบบที่่�สามคือ แบบป็่วยัร้ายัแรง เชิ่น โรคมะเร็ง โรคเบาห้วาน

เป็็นต้ิน แล้ะแบบสุดืท้ี่ายัคือ กัารออกัเงินชิดืเชิยัรายัวันให้้กัับผ้้ป่็วยั

ส่วนในล้ักัษณ์ะของป็ระกัันแบบป็ระกัันชิ่วิติ จะเป็็นกัารป็ระกัันใน

กัรณ่์ที่่�เส่ยัชิ่วิติ ซึ�งแติ่ล้ะบริษัที่จะม่กัารออกัแบบผลิ้ติภััณ์ฑ์์ป็ระกััน

ที่่�ติ่างกัันออกัไป็” 

อาจารยั์ ดืร.อิสริยัะ เสริมว่า “บางบริษัที่จะมองว่าโรค CO-

VID-19 เป็็นโรคร้ายัแรง จึงออกัแบบผลิ้ติภััณ์ฑ์์ ป็ระกัันในร้ป็แบบ

กัารจ่ายัเงินกั้อนเมื�อติรวจพบโรค ในป็ัจจุบันม่ห้ล้ายับริษัที่ออกัแบบ

ป็ระกัันมาในลั้กัษณ์ะน่� เนื�องจากัม่ลั้กัษณ์ะกัารออกัแบบง่ายัไม ่

ซับซ้อน โดืยัห้ล้ักักัารคือกัารห้าค่าความน่าจะเป็็น ห้รือกัารคำานวณ์

จากัป็ระวัติิล้้กัค้าเป็็นห้ล้ักั”
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อย่้ับ้าง แติ่ติัวผล้ิติภััณ์ฑ์์นั�นยัังคงแข่งขันกัันติ่อไป็ แล้ะยัังคงม่กัำาไร 

ที่ั�งน่�บริษัที่ป็ระกัันจะติ้องดืำาเนินธุุรกัิจอย่ัางรัดืกัุม ม่กัารระบุเงื�อนไข

ระยัะกัารรอ แล้ะเงื�อนไขเบื�องต้ินสำาห้รับผ้้สมัคร เช่ิน ไม่ไดื้เป็็นผ้้ที่่�

เดืินที่างกัล้ับมาจากัติ่างป็ระเที่ศ เป็็นติ้น”

การรับมือ COVID-19 ของธุรกิจประกัน

สำาห้รับกัลุ้่มธุุรกิัจป็ระกัันเพื�อเติร่ยัมติัวรับมือภััยัโรคระบาดื

แล้ะโรคระบาดืร้ายัแรงในอนาคตินั�น อาจารยั์ ดืร.อิสริยัะ ไดื้ให้้คำา

แนะนำาว่า “สำาห้รับโรค COVID-19 นับว่าป็ระเที่ศไที่ยัโชิคดื่ที่่�ติัวเล้ข

ผ้้ติิดืเชิื�อเราไม่ส้ง เท่ี่าที่่�ม่กัารคาดืกัารณ์์ไว้ในที่างคณิ์ติศาสติร์ 

ป็ระกัันภััยั แต่ิเรากั็จำาเป็็นต้ิองติระห้นักัว่า ในอนาคติอาจจะม่โรค

ระบาดืที่่�ม่กัารแพร่กัระจายั แล้ะม่ความร้ายัแรงกัว่าโรค COVID-19 

อย่ัางเชิน่ โรคไขห้้วัดืให้ญ่่สเป็น ป็ ีพ.ศ.2460 โดืยัธุุรกิัจป็ระกัันจำาเป็น็

ติ้องสร้างแบบจำาล้องสถานกัารณ์์ที่่�แยั่ที่่�สุดืไว้เสมอ นอกัจากัน่�ไม่ใชิ่

แค่ติัวภััยัโรคระบาดืที่่�จำาเป็็นต้ิองม่กัารวางแผน แติ่ยัังม่เรื�องของ

กัระบวนกัาร เช่ิน กัระแสเงินสดื แล้ะกัารจัดืกัารต่ิางๆ เป็็นต้ิน อก่ัด้ืวยั” 

บทสรุป

อาจารยั์ ดืร.อิสริยัะ ฝ้ากัที่ิ�งที่้ายัว่า “กัารจัดืกัารความเส่�ยัง

ม่ห้ล้ายัมิติิควบค้่กััน จำาเป็็นติ้องม่กัารวางแผนเชิิงวิศวกัรรม แล้ะ

ธุุรกัิจแติ่เวล้าเกัิดืเห้ติุกัารณ์์อะไรขึ�นกั็จำาเป็็นติ้องม่ “เครื�องมือ” ที่่�ใชิ้

เราจำาเป็็นติ้องเร่ยันร้้เครื�องมือต่ิางๆ ไม่ว่าจะเป็็น กัารจัดืกัารความ

เส่�ยังที่างกัารเงิน ที่ั�งป็ระกััน กัารใชิ้ติราสารอนุพันธุ์ เราจำาเป็็นติ้อง

เรย่ันร้้เครื�องมอืพวกัน่�” แล้ะนั�นกัเ็ป็น็เห้ติผุล้สำาคญั่ ที่่�ที่ำาให้ใ้นป็จัจุบัน

ศาสติร์ติา่งๆ ที่่�เก่ั�ยัวข้องกัับความเส่�ยัง ไม่ว่าจะเป็น็ ‘กัารบริห้ารความ

เส่�ยัง’ ห้รือ ‘กัารป็ระกัันภััยั’ นับเป็็นสาขาที่่�ม่ผ้้ให้้ความสนใจเพิ�มมากั

ขึ�น แล้ะน่าจับติามอง

ขอขอบคุณ์อาจารย์ั ดืร.อิสริยัะ สัติกัุล้พิบ้ล้ยั์ ท่ี่�มาแชิร ์

ความร้้ มุมมอง แล้ะป็ระสบกัารณ์์ครับ

อาจารย์ั ดืร.อิสริยัะ ล้องเป็ล่้�ยันมาเล่้าในมุมของล้้กัค้าบ้าง

“กัรณ์่ท่ี่�ล้้กัค้าซื�อป็ระกัันในลั้กัษณ์ะน่�มา เมื�อติรวจพบก็ัจะได้ืรับเงิน

ที่ันที่่ แติ่จริงๆ แล้้วอาจจะยัังไม่จบ เนื�องจากัในความเป็็นจริงผ้้ป็่วยั

ยัังม่ภัาระค่าใช้ิจ่ายัอ่กัมากั เช่ิน ค่ารักัษาพยัาบาล้ โดืยัป็กัติิเฉพาะ

ค่าแล้ป็ก็ัอาจจะส้งถึงห้ลั้กัแสนบาที่แล้้ว” ส่วนกัรณ่์กัารเส่ยัชิ่วิติ 

อาจารย์ั ดืร.อิสริยัะ ชิ่�ป็ระเด็ืนว่า “กัารเคล้มป็ระกัันในลั้กัษณ์ะน่�

จำาเป็น็ติอ้งมก่ัารติรวจสอบเงื�อนไข ติามผล้กัารวนิจิฉัยัของแพที่ย์ัดืว้ยั

เพราะที่ายัาที่ผ้เ้สย่ัห้ายัห้รอืผ้ไ้ดืร้บัป็ระโยัชินท่์ี่�ระบไุว ้จะไดืร้บัเงนิใน

กัรณ์่ที่่�เป็็นกัารเส่ยัชิ่วิติอันสืบเนื�องมาจากัโรค COVID-19 เที่่านั�น”

COVID-19 กับผลกระทบสู่ธุรกิจประกัน

ฟัังเรื�องใกัล้้ตัิวกัันไป็แล้้ว ล้องขยัับมุมไป็มองภัาพท่ี่�ให้ญ่่

ขึ�น กัับมุมของผล้กัระที่บที่่�กัลุ้่มบริษัที่ป็ระกัันได้ืรับจากัวิกัฤติภััยั 

COVID-19 กัันบ้างนะครับ อาจารยั์ ดืร.อิสริยัะ บอกัว่า “เราสามารถ

มองไดืส้องมมุ ในมมุแรกัคนที่ั�วไป็มกััจะมองวา่น่�เป็น็กัำาไรแบบเห้น็ๆ

เพราะในจังห้วะน่�เร่ยักัไดื้ว่าห้ล้ายัคนติระห้นักัถึงอันติรายัของโรค

ระบาดืน่�เป็็นที่่�เร่ยับร้อยัแล้้ว จึงที่ำาให้้ม่ความติ้องกัารที่ำาป็ระกัันเพื�อ

บรหิ้ารความเส่�ยังของติน จงึเกัดิือปุ็สงคท์ี่่�ส้ง ที่ำาให้้บริษทัี่ป็ระกัันติอ้ง

ร่บติอบโจที่ยั์ล้้กัค้าให้้ไดื้”  

อยั่างไรกั็ดื่ถ้าเราจะมองว่าธุุรกัิจป็ระกัันกั็จะม่แติ่กัำาไรห้รือ

ไม่นั�น คงต้ิองมาฟัังอ่กัมุมติามที่่� อาจารย์ั ดืร.อิสริยัะ เกัริ�นไวติอน

แรกักัันก่ัอนนะครับ “สิ�งท่ี่�ธุุรกิัจป็ระกัันติอนน่�กัำาล้ังป็ระสบคือสภัาพ

เศรษฐกัิจติกัติำ�าจากัภััยัโรคระบาดื COVID-19 ซึ�งในชิ่วงภัาวะป็กัติิ

บริษัที่ป็ระกัันจะนำาเงินค่าเบ่�ยัป็ระกัันท่ี่�ได้ืรับจากัล้้กัค้าไป็ล้งทุี่น แต่ิ

ในป็ัจจุบันกัารล้งทีุ่นที่ำาไดื้ล้ำาบากั อาจจะเร่ยักัได้ืว่าสำาห้รับธุุรกัิจ

ป็ระกัันนั�นติ้องติ่อส้้กัับความที่้าที่ายัน่� ซึ�งเป็็นสิ�งที่่�รุนแรงกัว่าติัวภััยั

โรค COVID-19 ดื้วยัซำ�า”

แล้้วสำาห้รับกัารติ่อส้้ของกัลุ้่มป็ระกัันในติล้าดืน่� ควรจะที่ำา

อยั่างไร อาจารยั์ ดืร.อิสริยัะ ไดื้ให้้คำาแนะนำาว่า “เชิ่นเดื่ยัวกัับธุุรกัิจ

อื�นๆ กัารที่ำางานท่ี่�บ้านอาจจะที่ำาให้้มค่วามล้ำาบากัในกัารดืำาเนินธุุรกิัจ
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