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1.ผลกระทบการน าเทคโนโลยทีีท่นัสมัยมาใช้ในภาคธุรกจิประกันภยั 

ขอ้ดี

1. เพิม่ประสบการณ์ด ีๆ กบัของลกูคา้ แบบ End to End

2. ในแงสุ่ขภาพ ใชเ้ทคโนโลยี ่ตัง้แต่ป้องกนั การนดัพบแพทย ์การตรวจรกัษา การพจิารณาและจา่ยสนิไหมทดแทน ไปจนถงึการ
ดแูลหลงัเจบ็ป่วย เพือ่ใหล้กูคา้มสีุขภาพทีด่ขี ึน้

3. การป้องกนั ใหค้ าปรกึษาเบือ้งตน้

3.1  การใหค้ าแนะน าดา้นสุขภาพ โรค อาหาร การจดัการความเครยีด การออกก าลงักาย ผา่น push message

3.2  การใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้ถงึอาการเจบ็ป่วย : symptoms checker

3.3  Telemedicine, พบแพทยเ์สมอืนจรงิ

3.4  As smartphones and AI learn to diagnose illnesses : เชน่การไอ  การเดนิ 

3.5 การเกบ็ วเิคราะห ์ขอ้มลูสขุภาพ ผา่นอุปกรณ์สวมใส ่น าไปสู ่automatic premium discount
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1.ผลกระทบการน าเทคโนโลยทีีท่นัสมัยมาใช้ในภาคธุรกจิประกันภยั 

ขอ้ดี

4.   การนัดพบแพทย์

4.1 จะมลีกัษณะ  self-monitoring, self-diagnosing and self-treatment 

4.2 ลกูคา้ notify claim ผา่น App และม ีautomatically generated notification for coverage & exclusion, LOG

4.3 Analytic เพือ่คดัเลือก providers and digital appointment selection 

5.   การตรวจรกัษา

5.1 Digital Assessment & Treatment ผา่น Video conference 

5.2 Robotic telesurgery

5.3 แพทยร์ะดบัปฐมภมิูเขา้ถงึประวตักิารใชย้า การรกัษาของผูป่้วยจากสถานพยาบาลระดบัทุตยิภมูหิรอืตตยิภมูิ
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6.   การพิจารณาสินไหม และการจ่ายสินไหมสขุภาพ

6.1 Automated claim management and Automated fraud detection

6.2 AI analytic เพือ่เรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีไม่ถกูต้อง

6.3 Automated payment processing for standard claim และแยกจากพวกขอ้มลูไมค่รบหรอื non 

standard claim

6.4 Digital record-keeping for claim history and status updates
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ขอ้ดี

7.    การดแูลหลงัเจบ็ป่วย

7.1 การดแูล ตดิตาม แนะน าผา่น App

7.2 Calendar sync, การนัดหมาย

7.3 Premium discount for if illness reverses due to wellness & lifestyle improvement
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ขอ้เสยี

1. ข้อมูลส่วนบุคคล การเขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย การระวงัขอ้มลูสว่นบุคคล

2. การส่งต่อข้อมูลอยา่งรวดเรว็ โดยไมไ่ดร้ะวงั ตัง้ใจ

3. อาชญากรรมคอมพิวเตอร ์การขโมยขอ้มลูของบรษิทัและน าไปเปิดเผยกบับรษิทัคูแ่ขง่ การเจาะระบบขอ้มลู

4. ผลกระทบในทางลบกบัความเขา้ใจในกรมธรรม ์หากใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทัง้หมด และปลอ่ยใหผู้้เอาประกนัศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง ผูม้ ี
ประสบการณ์น้อยอาจตคีวามไดไ้มถู่กตอ้ง

5. การนัง่อยูเ่ฉย ๆ ไมไ่ดอ้อกก าลงั

6. โรคทนรอไม่ได้  (Hurry Sickness) หงดุหงดิงา่ย ใจรอ้น เครยีดงา่ย ความอดทนลดลง

7. การขาดทกัษะทางสงัคม เนื่องจากอนิเทอรเ์น็ตท าใหเ้กดิการสือ่สารพนัไดโ้ดยไมต่อ้งพบเจอกนั ความสามารถในการเขา้ใจถงึสถานการณ์ที่หลากหลาย กฎ
กตกิาต่าง ๆ ในสงัคม และการคิดค านึงถึงคนรอบข้างอยา่งเขา้อกเขา้ใจ

8. การตดิตามการใชท้นัของทุกยคุ ของรุ่นต่าง ๆ

1.ผลกระทบการน าเทคโนโลยทีีท่นัสมัยมาใช้ในภาคธุรกจิประกันภยั 
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2.การปรับตวัในการน าเทคโนโลยีม่าใช้ประโยชนใ์นการประกนัสุขภาพ

• Product design & pricing

- ขายลกูค้าแบบร่วม ๆ One size fit all vs Personalized product & pricing, Innovative product

• Sale & customer engagement

- การส่ือสารแบบเดิม ๆ vs หลากหลายช่องทาง ตลอดเวลา ทกุท่ี

- Paper base vs eApp and eForm

- Agent sale vs e sale

- Customer sharing thru social media
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• Underwriting

- Customer data entry & manual UI vs Real time analysis of big data 

- More precise underwriting and facilitating greater pricing accuracy

• Services

- Physical delivery vs e Delivery and self service

- Manual servicing vs Robotic Process Automation

- Long phone call to resolve simple question vs Chat bot
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2.การปรับตวัในการน าเทคโนโลยีม่าใช้ประโยชนใ์นการประกนัสุขภาพ

• Claim

- Manual claim vs Automated claim

- Silo thinking vs Digital Eco system

- Do not know claim status vs Claim notification

• Collect and payment 

• Chequeless and cashless
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4. ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

• What needs to be done to become a digital insurer?

1. Assess the current gap

2. To focus digital investments : digital transformation office, budget

3. Mobilize the organization : leadership (inspire, forward thinking, collaborative challeng and 

compelling digital vision), engage employees encouraging digital behaviour. 

4. To sustain the transformation : required digital skills and capabilities, talent development, acquisition 

or through partnering with companies

5. การรวบรวมฐานข้อมลูสขุภาพ (ขอ้มลูสว่นบุคคล ขอ้มลูทางการแพทย ์ขอ้มลูคา่รกัษาพยาบาล ขอ้มลูการ

จา่ยผลประโยชน์) และน ามาประยกุตใ์ห้เกิดประโยชน์ 
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4. ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

• Concerns thing in Digital Health Insurance

1. Customer : high customer focus, self service option, omnichannel for customer, ease of understanding the policy and 

coverage detail, claim prevention capability, long term disease management

2. Process : High agility organization, standardization, automation, STP, Claim management (pre-approval, claim 

management and payment)

3. People : mindset, availability of medical experts, digital advisor

4. Digital Ecosystem : customer, agents and partnership, provider, TPA, bank

5. Digital Capability : Omnichannel support, web portal, mobile app, data driven initiatives. 
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4. ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

• Customer Quotes

1. I can now notify insurer of the claim through my mobile

2. The claim verification is shortened with rule based and AI automation

3. Claim payment process is very transparent and I can review and sign off promptly through digital 

tools

4. I can reach insurer any time through digital channel
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ขอบคุณครับ


