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บทวเิครำะหฉ์บบันี้จดัท ำขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิประกนัวนิำศภัย ควำมคดิเหน็ทีป่รำกฏในบท
วิเครำะห์ฉบบันี้เป็นเพียงควำมคิดเหน็ของนักวิจยัเท่ำนัน้ ไม่ได้เป็นกำรสะท้อนถึงนโยบำยหรอืจุดยืนของบรษิัท ไทยรบัป ระกันภยัต่อ จ ำกัด
(มหำชน) แต่อย่ำงใด ถงึแมข้อ้มูลที่น ำมำใชว้ิเครำะหจ์ะถูกรวบรวมมำจำกแหล่งทีน่่ำเชื่อถือได้ แต่บรษิัทฯ มอิำจรบัรองค วำมถูกต้องหรอืควำม
ครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มลูเหล่ำนี้ได ้ดงันัน้ควำมผดิพลำดใด ๆ อนัเกดิจำกกำรน ำส่วนหนึ่งส่วนใด หรอืทัง้หมดของบทวเิครำะหน์ี้ไปใช ้ทำงบรษิทัฯ 
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ในทกุกรณี



ณ ปัจจุบนั โควดิ-19 สำยพนัธุ์โอมคิรอนซึ่งเป็นสำยพนัธุท์ีม่กีำรกลำยพนัธุ์อย่ำงรุนแรงได้มกีำรแพร่ระบำดไปทัว่
โลก องคก์ำรอนำมยัโลกจดัใหเ้ชือ้กลำยพนัธุน์ี้อยู่ในกลุ่มสำยพนัธุท์ีน่่ำกงัวล เน่ืองจำกสำมำรถหลบเลีย่งภูมคิุม้กนัที่
เกดิจำกกำรกระตุ้นของวคัซนี ท ำใหว้คัซนีทีม่อียู่มปีระสทิธภิำพต้ำนทำนกำรตดิเชือ้ลดลง พรอ้มกนันัน้ โอมคิรอน
ยงัสำมำรถแพร่กระจำยไดง้่ำยกว่ำสำยพนัธุก์่อนหน้ำโดยเฉพำะเดลตำซึง่เป็นสำยพนัธุท์ีร่ะบำดรุนแรงตัง้แต่ช่วงต้น
ปี เหน็ได้จำกกำรรำยงำนกำรพบเชือ้ครัง้แรกในประเทศแอฟรกิำใต้เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิำยน 2564 เพยีง 20 วนั
ผ่ำนไป (14 ธนัวำคม 2564) พบว่ำ โอมคิรอนไดแ้พร่กระจำยไปอย่ำงน้อย 77 ประเทศทีม่กีำรตรวจยนืยนัผู้ตดิเชือ้
โอมคิรอน และคำดว่ำน่ำจะมอีกีหลำยประเทศทีม่ผีูต้ดิเชือ้โอมคิรอน แมว้่ำจะยงัตรวจไม่พบกต็ำม ซึง่ไทยกเ็ป็นหนึ่ง
ในประเทศทีม่กีำรตรวจพบผูต้ดิเชือ้โอมคิรอนอย่ำงต่อเนื่อง

จำกกำรศกึษำในต่ำงประเทศ พบว่ำ โอมคิรอนสำมำรถแพร่กระจำยไดเ้รว็กว่ำเดลตำประมำณ 3 – 4 เท่ำ1

และมคีวำมเสีย่งทีจ่ะท ำใหเ้กดิกำรตดิเชือ้ซ ้ำไดถ้งึ 5.4 เท่ำ2 เหน็ไดจ้ำกกำรแพร่ระบำดอย่ำงรวดเรว็ของโอมคิรอน
ในประเทศทีม่อีตัรำกำรฉีดวคัซนีสูงเช่น เดนมำรก์ อติำล ีนอรเวย์ ไอรแ์ลนด์ ฝรัง่เศส เนเธอรแ์ลนด ์และสหรำช
อำณำจกัร ซึง่มสีดัสว่นผูฉ้ีดวคัซนีครบโดสมำกถงึเกอืบ 3 ใน 4 ของประชำกรทัง้หมด (พจิำรณำไดจ้ำกภำคผนวก 1 
และ 2) ส ำหรบัไทยนัน้ ณ 18 ธนัวำคม 2564 มผีูฉ้ีดวคัซนีแลว้ 72% แบ่งเป็นผูฉ้ีดครบโดส 63% และยงัไม่ครบโดส
9%

เพื่อหยุดยัง้กำรแพร่ระบำดของโอมคิรอน ประเทศต่ำง ๆ จงึไดอ้อกมำตรกำรดงันี้

• กว่ำ 40 ประเทศห้ำมนักท่องเที่ยวเดินทำงจำกประเทศที่พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนเข้ำประเทศเช่น สหรำช
อำณำจกัร ฝรัง่เศส เยอรมนี ออสเตรเลยี และฮ่องกง รวมถงึไทย

• อสิรำเอลและญีปุ่่ นประกำศปิดประเทศ โดยหำ้มชำวต่ำงชำตเิดนิทำงเขำ้ประเทศ
• หลำยเมอืงและประเทศประกำศลอ็กดำวน์อกีครัง้เช่น กรุงลอนดอน สหรำชอำณำจกัร และเนเธอรแ์ลนด์
• หลำยประเทศประกำศลอ็กดำวน์คนทีไ่ม่ไดฉ้ีดวคัซนีเช่น เบลเยีย่ม ออสเตรยี และอติำลี

ในส่วนของไทยนัน้ ยงัคงด ำเนินกำรตำมแผนกำรเปิดประเทศตัง้แต่ 1 พฤศจกิำยน 2564 เพื่อกระตุ้นภำคกำร
ท่องเทีย่วและฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ อย่ำงไรกต็ำม ณ ปัจจุบนั (20 ธนัวำคม 2564) ทีม่กีำรตรวจพบผูต้ดิเชือ้
โอมคิรอนแลว้ 63 รำย และรอกำรยนืยนัอกีกว่ำ 20 รำย กระทรวงสำธำรณสุขจงึเตรยีมเสนอศูนยป์ฏบิตัิกำรศูนย์
บรหิำรสถำนกำรณ์โควดิ-19 (ศปก.ศบค.) และคณะกรรมกำรบรหิำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนำ 2019 หรอื ศบค.ชุดใหญ่เพื่อยกเลกิกำรเดนิทำงเขำ้ประเทศแบบ Test & Go ไปก่อน คงเหลอืเฉพำะ
รปูแบบ Sandbox และมำตรกำรกำรกกัตวั เพื่อป้องกนักำรระบำดของโอมคิรอนในไทย

1 DW.COM, 2021. COVID: Omicron is unstoppable now | DW | 16.12.2021. [online] DW.COM. Available at: 
<https://www.dw.com/en/covid-omicron-is-unstoppable-now/a-60148548> [Accessed 20 December 2021].

2 Imperial College London, 2021. Omicron largely evades immunity from past infection or two vaccine doses | Imperial News 
| Imperial College London. [online] Imperial News. Available at: <https://www.imperial.ac.uk/news/232698/modelling-
suggests-rapid-spread-omicron-england/> [Accessed 20 December 2021].

1  |  ประมำณกำรค่ำสนิไหมทดแทนกรณเีกดิกำรระบำดของโอมคิรอน
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กำรระบำดของโควดิ-19 โดยเฉพำะเดลตำ ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อธุรกจิประกนัวนิำศภยัอย่ำงมำก สมำคมประกัน
วนิำศภยัคำดว่ำ จนถึงสิ้นปี 2564 ธุรกิจประกนัวินำศภยัจะต้องจ่ำยค่ำสนิไหมทดแทนของประกนัภัยโควิด-19 
ประมำณ 40,000 ลำ้นบำท โดยเป็นค่ำสนิไหมทดแทนของประกนัภยัโควดิ-19 ประเภทเจอ จ่ำย จบสงูถงึ 34,000 
ลำ้นบำทและประเภทอื่น ๆ ซึง่รวมค่ำรกัษำพยำบำล/โคม่ำ/ชดเชยรำยวนั/อื่นๆ อกี 6,000 ลำ้นบำท

ซึง่กำรระบำดของโควดิ-19 ในช่วงทีผ่่ำนมำพบว่ำ ผูม้ปีระกนัภยัโควดิ-19 มอีตัรำกำรตดิเชือ้โควิด-19 อยู่ที ่3.8% 
สงูกว่ำอตัรำกำรตดิเชือ้ของประชำกรไทยทัง้หมดซึง่อยู่ที ่2.8% ยิง่ไปกว่ำนัน้ กรมธรรมโ์ควดิ-19 ประเภทเจอ จ่ำย 
จบมีอตัรำกำรติดเชื้อของผู้มปีระกนัภัยโควิด-19 ในระดบัสูงอยู่ที่ 4.2% และยงัคงให้ควำมคุ้มครองจนถึงเดอืน
มถุินำยน 2565 จงึเป็นเรื่องที่น่ำกงัวลอย่ำงมำกหำกเกดิกำรระบำดของโอมคิรอน โดยที่ธุรกิจประกันวินำศภัย
จะต้องแบกรบัค่ำสนิไหมทดแทนของประกนัภยัโควดิ-19 ที่อำจจะเกดิขึน้ ซึ่งมมีูลค่ำสูงกว่ำค่ำสินไหมทดแทนที่
เกดิขึน้จำกกำรระบำดในรอบผ่ำน ๆ มำหลำยเท่ำตวั

จากการประมาณการพบว่า หากมีการระบาดของโอมิครอน ค่าสินไหมทดแทนของประกนัภยัโควิด-19 
อาจสูงถึง 110,000 ล้านบาท – 180,000 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการประกนัภยัโควิด-19 ประเภทเจอ จ่าย 
จบ เป็นหลกั

ประมาณการสินไหมทดแทน (1)
อตัราการติดเช้ือโควิด-19 ของผูมี้ประกนัภยัโควิด-19 โดยรวมอยู่ท่ี3.8%

กรณีท่ี 1: สามารถเพ่ิมจ านวนเตียงในโรงพยาบาลสนามและ Hospitel ให้เพียงพอต่อจ านวนผู้ป่วยโควิด-19 และส านักงาน 
คปภ. ออกค าสัง่นายทะเบียนให้ผู้ป่วยท่ีเข้า Home Isolation และ Community Isolation สามารถเบิกค่ารกัษาพยาบาลและ
ชดเชยรายวนัได้

กรณีท่ี 2: จ านวนเตียงในโรงพยาบาลสนามและ Hospitel มีอยู่อย่างจ ากดัโดยเท่ากบัช่วงการระบาดของเดลตา 
และส านักงาน คปภ. ไม่ออกค าสัง่นายทะเบียนให้ผูป่้วยท่ีเข้า Home Isolation และ Community Isolation สามารถเบิก
ค่ารกัษาพยาบาลและชดเชยรายวนัได้

หมำยเหตุ: *ปรบัจำกอตัรำกำรครองเตยีงในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลตัง้แต่เดอืนเมษำยน-สงิหำคม 2564 ทีม่อีตัรำเฉลี่ย 77% เป็นเตม็ศกัยภำพ 
(100%) 

2 |  ประมำณกำรค่ำสนิไหมทดแทนกรณเีกดิกำรระบำดของโอมคิรอน

300% 400%

เจอ จ่าย จบ 7,455                   34,000                     102,000              136,000              

อืน่ ๆ (รกัษาพยาบาล/โคมา่/ชดเชยรายวนั/อืน่ ๆ) 3,107                   6,000                       18,000                24,000                

รวม 10,562                     40,000                          120,000                 160,000                 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนของ

โอไมครอน (ล้านบาท)

อตัราการระบาดเทียบกบัเดลตา
ประเภทประกนัภยัโควิด-19

เบี้ยประกนัภยั 

(ล้านบาท)

ค่าสินไหมทดแทน

ระลอกท่ีผ่านมา 

(ล้านบาท)

300% 400%

เจอ จ่าย จบ 7,455                   34,000                     102,000              136,000              

อืน่ ๆ (รกัษาพยาบาล/โคมา่/ชดเชยรายวนั/อืน่ ๆ)* 3,107                   6,000                       7,792                 7,792                 

รวม 10,562                     40,000                          109,792                 143,792                 

ประเภทประกนัภยัโควิด-19
เบี้ยประกนัภยั 

(ล้านบาท)

ค่าสินไหมทดแทน

ระลอกท่ีผ่านมา 

(ล้านบาท)

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนของ

โอไมครอน (ล้านบาท)

อตัราการระบาดเทียบกบัเดลตา



ประมาณการสินไหมทดแทน (2)
อตัราการติดเช้ือโควิด-19 ของผูมี้ประกนัภยัโควิด-19 โดยรวมเพ่ิมขึ้นจาก 3.8% เป็น 4.2% ซ่ึงเท่ากบัอตัรา
การติดเช้ือของประกนัภยัประเภท เจอ จ่าย จบ ของบริษทัประกนัวินาศภยัซ่ึงอยู่ใน Top 5 ของบริษทัท่ีรบั
ประกนัภยัโควิด-19 แบบเจอ จ่าย จบ

กรณีท่ี 1: สามารถเพ่ิมจ านวนเตียงในโรงพยาบาลสนามและ Hospitel ให้เพียงพอต่อจ านวนผู้ป่วยโควิด-19 และส านักงาน 
คปภ. ออกค าสัง่นายทะเบียนให้ผู้ป่วยท่ีเข้า Home Isolation และ Community Isolation สามารถเบิกค่ารกัษาพยาบาลและ
ชดเชยรายวนัได้

กรณีท่ี 2: จ านวนเตียงในโรงพยาบาลสนามและ Hospitel มีอยู่อย่างจ ากดัโดยเท่ากบัช่วงการระบาดของเดลตา 
และส านักงาน คปภ. ไม่ออกค าสัง่นายทะเบียนให้ผูป่้วยท่ีเข้า Home Isolation และ Community Isolation สามารถเบิก
ค่ารกัษาพยาบาลและชดเชยรายวนัได้

หมำยเหตุ: *ปรบัจำกอตัรำกำรครองเตยีงในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลตัง้แต่เดอืนเมษำยน-สงิหำคม 2564 ทีม่อีตัรำเฉลี่ย 77% เป็นเตม็ศกัยภำพ 
(100%) ในชว่งกำรระบำดของโอมคิรอน

3  |  ประมำณกำรค่ำสนิไหมทดแทนกรณเีกดิกำรระบำดของโอมคิรอน

300% 400%

เจอ จ่าย จบ 7,455                   34,000                     112,737              150,316              

อืน่ ๆ (รกัษาพยาบาล/โคมา่/ชดเชยรายวนั/อืน่ ๆ) 3,107                   6,000                       21,989                29,319                

รวม 10,562                     40,000                          134,726                 179,634                 

ประเภทประกนัภยัโควิด-19
เบี้ยประกนัภยั 

(ล้านบาท)

ค่าสินไหมทดแทน

ระลอกท่ีผ่านมา

(ล้านบาท)

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนของ

โอไมครอน (ล้านบาท)

อตัราการระบาดเทียบกบัเดลตา

300% 400%

เจอ จ่าย จบ 7,455                   34,000                     112,737              150,316              

อืน่ ๆ (รกัษาพยาบาล/โคมา่/ชดเชยรายวนั/อืน่ ๆ)* 3,107                   6,000                       7,792                 7,792                 

รวม 10,562                     40,000                          120,529                 158,108                 

ประเภทประกนัภยัโควิด-19
เบี้ยประกนัภยั 

(ล้านบาท)

ค่าสินไหมทดแทน

ระลอกท่ีผ่านมา

(ล้านบาท)

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนของ

โอไมครอน (ล้านบาท)

อตัราการระบาดเทียบกบัเดลตา



ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 – จ านวนผูติ้ดเช้ือรายวนั 8 ประเทศท่ีมีการระบาดของโอมิครอนอย่างรวดเรว็

ภาคผนวก 2 – สดัส่วนผูท่ี้ได้รบัวคัซีนโควิด-19 ใน 8 ประเทศท่ีมีการระบาดของโอมิครอนอย่างรวดเรว็

4  |  ประมำณกำรค่ำสนิไหมทดแทนกรณเีกดิกำรระบำดของโอมคิรอน


