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จากัสำถานกัารณ์์แพร่ระบาดูของเช่่�อไวรัสำโควิดู-19 BKI News 
ฉบับน่� จึงอยากัช่วนทุี่กัคนกัลับมาดููแลสุำขภาพใจของตััวเอง 
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ที่างเล่อกัใหม่ของกัารพบแพที่ย์ดู้วยเที่คโนโลย่อันทัี่นสำมัย 
ใน Health/Well-Being นอกัจากัเข้ากัับยุคสำมัยท่ี่�ต้ัองเว้น 
ระยะห่างแล้ว ยังสำะดูวกัสำบาย ป้ระหยัดูเวลาและกัารเดิูนที่าง
อ่กัดู้วย 

ทัี่�งยังตัอบโจที่ย์กัารใช้่ช่่วิตัของใครหลายคนในช่่วงน่�ท่ี่�ยังคง 
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เก็ับรักัษาอาหารให้คงความสำดูน่ารับป้ระที่าน และ Travel 
พาทุี่กัคนออกัเท่ี่�ยวทุี่กัจุดูหมายทัี่�วโลกัแบบออนไลน์อย่างจุใจ 
โดูยไม่ต้ัองออกัจากับ้านสัำกัก้ัาวเดู่ยว

ทัี่�งน่� นอกัจากั BKI จะส่ำงเสำริมให้ทุี่กัคนม่สุำขภาพร่างกัาย 
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เคร่�องม่อและอุป้กัรณ์์ที่างกัารแพที่ย์ให้แก่ัสำถานพยาบาลต่ัางๆ 
รวมถึงสิำ�งของจำาเป็้นให้แก่ัผู้่ไดู้รับผ่ลกัระที่บจากัโควิดู-19 
อย่างต่ัอเน่�อง เพราะเช่่�อว่ากัารป้กัป้้องดููแลตััวเองและแบ่งปั้น
ให้กัันและกัันจะเป็้นส่ำวนสำำาคัญในกัารขับเคล่�อนให้สัำงคม 
ของเราผ่่านพ้นวิกัฤติัครั�งน่�ไป้ไดู้อย่างแน่นอน

สุธิดา มลูิลูา
Contributing Editor



BKI คว้้า 2 รางวั้ลใหญ่่ 
Best Non-Life Insurance Company-Thailand 
และ Best Non-Life Insurance CEO
จากนิิตยสารชัั้�นินิำาระดัับโลก

บริษัที่ กัรุงเที่พป้ระกัันภัย จำากััดู (มหาช่น) หร่อ BKI 
รับ 2 รางวัลใหญ่จากันิตัยสำารชั่�นนำาระดัูบโลกั International 
Finance Awards 2020 ซึ่ึ�งจัดูโดูย International Finance 
Magazine (IFM) กัับรางวัล Best Non-Life Insurance Company - 
Thailand โดูยไดู้รับต่ัอเน่�องเป็้นป่้ท่ี่� 3 ดู้วยความโดูดูเดู่นจากั 
กัารเป้็นผู้่นำาในธุุรกิัจป้ระกัันวินาศภัยท่ี่�ม่ความมั�นคงแข็งแกัร่ง 
ม่ระบบกัารบริหารจัดูกัารท่ี่�ดู่เย่�ยม โดูยม่กัารนำานวัตักัรรมมาใช้่
ในกัารบริกัารเพ่�อตัอบโจที่ย์ความต้ัองกัารของลูกัค้าและคู่ค้า 
อย่างต่ัอเน่�อง ตัลอดูจนไดู้รับกัารยอมรับจากัองค์กัรต่ัางๆ และ
สำถาบันชั่�นนำาทัี่�งในป้ระเที่ศและต่ัางป้ระเที่ศ

นอกัจากัน่� ดูร.อภิสิำที่ธิุ� อนันตันาถรัตัน ป้ระธุานคณ์ะผู้่บริหารและกัรรมกัาร 
ผู้่อำานวยกัารใหญ่ ยังไดู้รับรางวัลอันที่รงเก่ัยรติั Best Non-Life Insurance CEO 
ซึึ่�งเป็้นรางวัลท่ี่�มอบให้แก่ัผู้่บริหารระดัูบสูำงสุำดูขององคก์ัรท่ี่�ม่วิสัำยทัี่ศน์ความเป็้นผู้่นำา
ม่ความรู้ความสำามารถท่ี่�โดูดูเดู่น และนำาป้ระสำบกัารณ์์อันเช่่�ยวช่าญดู้านป้ระกัันวินาศภัย
บริหารองค์กัรอย่างม่ป้ระสิำที่ธิุภาพและป้ระสำบความสำำาเร็จเติับโตัอย่างยั�งย่น  

รางวัล International Finance Awards จัดูโดูย International Finance 
Magazine (IFM) นิตัยสำารดู้านธุุรกัิจและกัารเงินชั่�นนำาระดัูบโลกัจากัป้ระเที่ศ
อังกัฤษ ซึึ่�งรางวัลดัูงกัล่าวจะมอบให้แก่ับริษัที่หร่อบุคคลท่ี่�ม่ความโดูดูเดู่นในดู้านต่ัางๆ
โดูยผ่่านกัารพิจารณ์าคัดูเล่อกัจากัคณ์ะกัรรมกัารผู้่ที่รงคุณ์วุฒิิท่ี่�ม่ความโป้ร่งใสำ 
ซึึ่�งไดู้รับความเช่่�อถ่อเป็้นอย่างดู่
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ด้วยความห่้วงใยคนในสังคมแลูะชุั้มชั้นใกลู้เค่ยง บริษัที่ กรุงเที่พิ่ประกันภัย จำากัด (มห้าชั้น) ไม่ห้ยุดนิ�งท่ี่�จะช่ั้วยดูแลูส่งเสริมสุข้ภาพิ่แลูะ 
คุณภาพิ่ช่ั้วิตท่ี่�ด่อย่างยั�งยืน โดยส่งต่อความห่้วงใยมอบเครื�องช่ั้วยห้ายใจแลูะอุปกรณ์การแพิ่ที่ย์ให้้แก่สถานพิ่ยาบาลูต่างๆ รวมทัี่�งมอบสิ�งข้อง 
ช่ั้วยเห้ลืูอท่ี่�จำาเป็นแก่ผูู้้ได้รับผู้ลูกระที่บจากโควิด-19 แลูะผูู้้ท่ี่�เดือดร้อนมาอย่างต่อเนื�องจนถึงปัจจุบัน

BKI ห่ว้งใยและชั้่ว้ยเหลือผู้้้ป่่ว้ยโคว้ิดั-19 
และผู้้้เดัือดัร้อนิอย่างต่อเนิื�อง

จากัสำถานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดูของโรคติัดูเช่่�อ
ไวรัสำโควิดู-19 ระลอกัใหม่ท่ี่�ที่ว่ความรุนแรงขึ�น
อย่างต่ัอเน่�อง โดูยในแต่ัละวันพบผู้่ติัดูเช่่�อและ 
ผู้่เส่ำยช่่วิตัจากักัารติัดูเช่่�อไวรัสำโควิดู-19 เพิ�มขึ�น
เป็้นจำานวนมากั รวมถึงผู้่ป่้วยท่ี่�ต้ัองเข้าระบบ 
กัารรักัษาในสำถานพยาบาลม่มากัขึ�นทุี่กัวัน ส่ำงผ่ล
ให้โรงพยาบาลหลายแห่งเก่ัอบทัี่�วป้ระเที่ศและ 
โรงพยาบาลสำนามท่ี่�เปิ้ดูขึ�นเฉพาะกิัจป้ระสำบปั้ญหา
ขาดูแคลนอุป้กัรณ์์ที่างกัารแพที่ย์ โดูยเฉพาะเคร่�อง
ช่่วยหายใจท่ี่�จำาเป้็นต่ัอกัารรักัษาผู้่ป่้วยอากัาร
วิกัฤติัท่ี่�ม่ไม่เพ่ยงพอ และยังม่ความต้ัองกัารอุป้กัรณ์์
ที่างกัารแพที่ย์อ่�นๆ อ่กัเป็้นจำานวนมากั นอกัจากัน่�
กัารแพร่ระบาดูดัูงกัล่าวยังสำร้างผ่ลกัระที่บให้
คนในสัำงคมและชุ่มช่นต่ัางๆ เป็้นวงกัว้างอย่าง
หล่กัเล่�ยงไม่ไดู้

บริษัที่ฯ เล็งเห็นถึงความสำำาคัญในส่ำวนน่� 
จึงพร้อมสำนับสำนุนอุป้กัรณ์์ที่างกัารแพที่ย์และ 
มอบสิำ�งของเคร่�องใช้่ท่ี่�จำาเป็้นต่ัางๆ ให้แก่ัชุ่มช่น 
หน่วยงาน และโรงพยาบาลต่ัางๆ เพ่�อช่่วยเหล่อ
บรรเที่าผู้่ไดู้รับความเดู่อดูร้อนให้ม่สุำขภาพท่ี่� 
แข็งแรง ม่คุณ์ภาพช่่วิตัท่ี่�ดู่ยิ�งขึ�น และเป็้นกัำาลังใจ
ให้ทุี่กัคนท่ี่�เก่ั�ยวข้องผ่่านพ้นวิกัฤติักัารแพร่ระบาดู
ของเช่่�อไวรัสำโควิดู-19 ครั�งน่�ไป้ดู้วยกััน

 • เคร่�องช่่วยหายใจช่นิดูอัตัรากัารไหลสูำง
พร้อมชุ่ดูอุป้กัรณ์์ รวมจำานวน 55 เคร่�อง มอบให้แก่ั
โรงพยาบาลรามาธิุบดู่ โรงพยาบาลเลิดูสิำน 
โรงพยาบาลมหาราช่นครศร่ธุรรมราช่ โรงพยาบาล
มหาชั่ย โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช่ โรงพยาบาล
ธัุญบุร่ โรงพยาบาลนพรัตันราช่ธุาน่ โรงพยาบาล
ราช่วิถ่ โรงพยาบาลป้ระสำาที่เช่่ยงใหม่ โรงพยาบาล
ป้ากัเกัร็ดู โรงพยาบาลธุรรมศาสำตัร์เฉลิมพระเก่ัยรติั 
โรงพยาบาลสำมุที่รป้รากัาร โรงพยาบาลป้ทุี่มธุาน่ 
และโรงพยาบาลเมตัตัาป้ระช่ารักัษ์ (วัดูไร่ขิง) 

 • เต่ัยงสำำาหรับผู้่ป่้วย รวมจำานวน 66 เต่ัยง 
มอบให้แก่ัโรงพยาบาลสำกัลนคร

 • ชุ่ดู CAPR (Controlled Air Purifying 
Respirator) อุป้กัรณ์์ป้้องกัันระบบที่างเดูนิหายใจ
ช่นิดูส่ำงผ่่านอากัาศบริสุำที่ธิุ� รวมจำานวน 9 เคร่�อง 
มอบให้แก่ัโรงพยาบาลธัุญบุร่ โรงพยาบาลตัากัสิำน
และโรงพยาบาลวชิ่รพยาบาล 

• ชุ่ดู PPE (Personal Protective Equipment) 

รวมจำานวน 3,000 ชุ่ดู มอบให้แก่ักัองทุี่น 
เพ่�อความเสำมอภาคที่างกัารศกึัษาเพ่�อส่ำงต่ัอชุ่มช่น
คลองเตัย สำถาบันกัารแพที่ย์ฉุกัเฉินแห่งช่าติั 
อาสำาสำมัครป้้องกัันภัยฝ่่ายพลเร่อน (อป้พร.) 
เขตัสำาที่ร วัดูสุำที่ธิุวรารามในโครงกัารพระไม่ทิี่�งโยม
และอาสำาสำมัครบรรเที่าสำาธุารณ์ภัย
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 • เคร่�องผ่ลิตัออกัซิึ่เจนช่นิดูพ่นละอองยา 
รวมจำานวน 120 เคร่�อง พร้อมสำายออกัซิึ่เจน 
เส่ำยบจมูกั 2,400 เส้ำน มอบให้แก่ัโรงพยาบาล
ป้ากัเกัร็ดู โรงพยาบาลธุรรมศาสำตัร์เฉลิมพระเก่ัยรติั
โรงพยาบาลสำนามบุษราคัม โรงพยาบาลสำนาม
สำมุที่รป้รากัารรวมใจ ศูนย์แรกัรับและส่ำงต่ัอ 
อาคารนิมิบุตัร ศูนย์บริกัารสำาธุารณ์สุำข สำำานักัอนามัย
กัรุงเที่พมหานคร อาสำาสำมัครป้้องกัันภัยฝ่่าย
พลเร่อน (อป้พร.) เขตัสำาที่ร และกัลุ่มเส้ำนดู้าย

 • รถเข็น Wheelchairs จำานวน 20 คัน 
มอบให้แก่ัโรงพยาบาลสำนามบุษราคัม 

 • เคร่�องติัดูตัามกัารที่ำางานของหัวใจ 
จำานวน 3 เคร่�อง เตัร่ยมส่ำงมอบให้แก่ัโรงพยาบาล
พระนั�งเกัล้า

 • เคร่�องวัดูออกัซิึ่เจนป้ลายนิ�ว จำานวน 
100 เคร่�อง เตัร่ยมส่ำงมอบให้แก่ัศูนย์ช่่วยเหล่อ 
ผู้่ป้ระสำบภัยเขตัสำาที่ร และศนูย์บริกัารสำาธุารณ์สำขุ
สำำานักัอนามัย กัรุงเที่พมหานคร อาสำาสำมัคร
ป้้องกัันภัยฝ่่ายพลเร่อน (อป้พร.) เขตัสำาที่ร 

 • เคร่�องใช้่ไฟฟ้าต่ัางๆ ไดู้แก่ั ตู้ัเย็น 
ไมโครเวฟ กัระตัิกันำ�าร้อน พร้อมของอุป้โภค 
ท่ี่�จำาเป็้นอ่�นๆ มอบให้แก่ัศูนย์พักัคอยสำำาหรับ 

เด็ูกัป่้วยโควิดู-19 (เก่ัยกักัาย)
 • ถุงซิึ่ป้สำำาหรับบรรจุศพผู้่เส่ำยช่่วิตั จำานวน

 100 ชุ่ดู มอบให้แก่ัวัดูสุำที่ธิุวรารามในโครงกัาร 
พระไม่ทิี่�งโยม

 • เคร่�องอุป้โภคบริโภคท่ี่�จำาเป็้นอ่�นๆ เช่่น 
นำ�าดู่�ม ข้าวสำาร อาหารแห้ง ผ้่าห่ม และอุป้กัรณ์์
เคร่�องใช้่ท่ี่�จำาเป็้น ฯลฯ มอบให้แก่ัสำถานคุ้มครอง
คนไร้ท่ี่�พึ�งหญิงธัุญบุร่ สำถานพยาบาลและชุ่มช่น
ต่ัางๆ ท่ี่�ไดู้รับความเดู่อดูร้อนและผ่ลกัระที่บจากั
สำถานกัารณ์์โควิดู-19

 • เงินบริจาคจำานวน 100,000 บาที่ และ 
ชุ่ดูเวช่ภัณ์ฑ์์สำำาหรับดููแลสุำขภาพ จำานวน 200 ชุ่ดู
ป้ระกัอบดู้วยเคร่�องวัดูระดัูบออกัซิึ่เจน ป้รอที่วัดูไข้
หน้ากัากัอนามยั ฟ้าที่ะลายโจร ยาพาราเซึ่ตัามอล
และยาละลายเสำมหะ มอบให้แก่ัวัดูพระบาที่นำ�าพุ
ซึึ่�งไดู้จัดูตัั�งโรงพยาบาลสำนามธุรรมรักัษ์ และ 
วัดูพระบาที่นำ�าพุ จังหวัดูลพบุร่ เพ่�อรักัษาผู้่ป่้วย 
ท่ี่�ติัดูเช่่�อโควิดู-19

 • ชุ่ดูเวช่ภัณ์ฑ์์สำำาหรับดููแลสำุขภาพให้แก่ั
องค์กัรต่ัางๆ ท่ี่�ช่่วยเหล่อผู้่ป่้วยโควิดู-19 รวมทัี่�งสิำ�น 
700 ชุ่ดู ไดู้แก่ั กัลุ่มเส้ำนดู้าย จำานวน 200 ชุ่ดู 
อมรินที่ร์ท่ี่ว่ จำานวน 200 ชุ่ดู วัดูสุำที่ธิุวราราม 

ในโครงกัารพระไม่ทิี่�งโยม จำานวน 100 ชุ่ดู รวมถึง
ยังมอบให้แก่ัพนักังานของบริษัที่ฯ และครอบครัว
ท่ี่�ป่้วยจากักัารติัดูเช่่�อโควิดู-19 และพักัรักัษาตััว
แบบ Home Isolation  อ่กัดู้วย

ทัี่�งน่� กัรุงเที่พป้ระกัันภัยให้ความสำำาคัญ 
กัับกัารส่ำงเสำริมคุณ์ภาพช่่วิตัท่ี่�ดู่ในทุี่กัๆ ดู้าน 
ของคนในสัำงคมมาโดูยตัลอดู โดูยเฉพาะ 
ดู้านสำาธุารณ์สุำข ซึึ่�งก่ัอนหน้าน่�ในวาระบริษัที่ฯ 
ครบรอบ 70 ป่้ ในป่้ 2560 บริษัที่ฯ ไดู้จัดูโครงกัาร
ความดู่ไม่ม่สิำ�นสุำดู ซึึ่�งหนึ�งในกิัจกัรรมสำำาคัญของ
โครงกัารดัูงกัล่าวค่อกัารมอบเคร่�องช่่วยหายใจ
ช่นิดูควบคุมป้ริมาณ์และความดูันสำำาหรับเด็ูกั 
และผู้่ใหญ่ให้แก่ัโรงพยาบาลทัี่�วทุี่กัภูมิภาค 
ของป้ระเที่ศไที่ย โดูยไดู้ม่กัารมอบรวมจำานวน 
44 เคร่�อง คิดูเป็้นเงินทัี่�งสิำ�น 19,375,000 บาที่ 
รวมกัับกัารมอบอุป้กัรณ์์ที่างกัารแพที่ย์สำำาหรับ 
ช่่วยเหล่อผู้่ป่้วยและผู้่ท่ี่�ไดู้รับผ่ลกัระที่บจากั 
โควิดู-19 มูลค่า 19,825,336 บาที่ เป็้นเงินจำานวน
รวมทัี่�งสิำ�น 39,200,336 บาที่
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Self-Care ด้ัแลตัว้เองให้ดีักว่้าเดิัม
แม้โควิด-19 จะเปลู่�ยนแปลูงการใช้ั้ช่ั้วิต การเรียนรู้ จนถึงการที่ำางานข้องคนทัี่�วโลูกไปอย่างสิ�นเชิั้ง แต่ก็ที่ำาให้้เราม่เวลูาหั้นกลัูบมาดูแลูตัวเอง 
ห้รือ Self-Care ในทุี่กๆ ด้าน ทัี่�งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ แลูะจิตวิญ่ญ่าณอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จนเกิดเป็นความสมดุลูให้ม่ในช่ั้วิต ม่ความสุข้ 
ในวิถ่ให้ม่ แลูะเข้้มแข็้งพิ่ร้อมรับสิ�งให้ม่ๆ ท่ี่�จะเกิดข้้�นในอนาคต ถ้าใครยังไม่เริ�มต้นดูแลูตัวเอง มาลูองรู้จักแลูะลูงมือที่ำาไปพิ่ร้อมกัน รับรองว่า 
เราจะกลูายเป็นคนให้ม่ท่ี่�ด่กว่าเดิมแน่นอน

รู้จักการดูแลูตัวเองให้้มากข้้�น

  ว่ากัันตัามจริงแล้ว กัารดููแลตััวเอง หร่อ Self-Care ไม่ใช่่คำาศัพท์ี่หร่อ
แนวคิดูใหม่แต่ัอย่างใดู เพราะองค์กัารอนามัยโลกั (WHO) เคยให้นิยาม 
ไว้แล้วว่าเป็้นความสำามารถของบุคคล ครอบครัว และชุ่มช่นในกัาร 
ส่ำงเสำริมสุำขภาพ ป้้องกัันโรค รักัษาสุำขภาพ และรับม่อกัับความเจ็บป่้วยและ
ความทีุ่พพลภาพไดู้เอง แม้ว่าจะไดู้รับหร่อไม่ไดู้รับกัารสำนับสำนุนจากั 
ผู้่ให้บริกัารดู้านสุำขภาพก็ัตัาม นิยามดัูงกัล่าวจึงนำามาสู่ำแนวที่างป้ฏิิบัติัของ
ระบบสำาธุารณ์สุำขในป้ระเที่ศต่ัางๆ ซึึ่�งเปิ้ดูที่างเล่อกัและให้คำาแนะนำาเพ่�อให้
คนหันมาดููแลตััวเองมากัขึ�น

 จนกัระทัี่�งเกิัดูสำถานกัารณ์์แพร่ระบาดูของเช่่�อไวรัสำโควิดู-19 ในป่้ 2562 
ซึึ่�งที่ำาให้คนทัี่�วโลกัจำาเป็้นจะต้ัองกัักัตััวอยู่บ้านระยะยาวเพ่�อลดูกัารแพร่
ระบาดูลง องค์กัารอนามัยโลกัจึงเน้นยำ�าถึงกัารดููแลตััวเอง หร่อ Self-Care 
และขยายกัารครอบคลุมออกัเป็้น 6 ดู้าน ค่อ สุำขภาพ กัารดููแลในที่างป้ฏิิบัติั
อารมณ์์ ความสัำมพันธ์ุหร่อกัารเข้าสัำงคม จิตัใจ และจิตัวิญญาณ์  

 ในเวลาต่ัอมา หน่วยงานและผู้่เช่่�ยวช่าญท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารดููแลสุำขภาพ
ของป้ระช่าช่นไดู้นำามาต่ัอยอดูหร่อป้รับเป้ล่�ยนให้คนทัี่�วไป้เข้าใจและนำาไป้
ป้รับใช้่ในช่่วิตัป้ระจำาวันไดู้ง่ายขึ�น พูดูให้เข้าใจง่ายๆ ว่ากัารดููแลตันเองค่อ 
กัารเล่อกัที่ำากิัจวัตัร กิัจกัรรม หร่อแนวที่างป้ฏิิบัติัท่ี่�เราตัั�งใจจะที่ำาเป้น็ป้ระจำา
เพ่�อรักัษาและเสำริมสำร้างสุำขภาพครอบคลุมทัี่�งร่างกัาย จิตัใจ จิตัวิญญาณ์ 
และความเป็้นอยู่ท่ี่�ดู่ของเราในระยะยาวนั�นเอง

ดูแลูตัวเอง ที่ำาได้ทีุ่กวัน ม่ความสุข้ทีุ่กเวลูา

 เม่�อเราเข้าใจความหมายของกัารดููแลตััวเอง หร่อ Self-Care อย่าง
ถ่องแท้ี่แล้ว คราวน่�มาลองป้ฏิิบัติัตัามเคล็ดูลับเหล่าน่�กััน นอกัจากัที่ำาตัาม
ไดู้ง่ายๆ แล้วยังสำามารถที่ำาไดู้ทุี่กัวัน เช่่�อเหล่อเกิันว่าเราจะรักัษาสำมดุูล
ระหว่างวันและเพิ�มพลังให้กัับตััวเอง ทัี่�งยังสำร้างแรงบันดูาลใจดู้านสุำขภาพ 
ลดูความเคร่ยดู และป้รับตััวกัับสำถานกัารณ์์ปั้จจุบันไดู้ดู่ขึ�น
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1. ออกกำาลังกายและขยับตัวสมำ่าเสมอ 
 หมั�นออกักัำาลังกัายทัี่�งช่นิดูท่ี่�ตััวเองถนัดูและก่ัฬาช่นิดูใหม่ๆ ให้ร่างกัาย
และกัล้ามเน่�อส่ำวนต่ัางๆ ไดู้ที่ำางานอย่างเต็ัมท่ี่� รวมถึงเผ่าผ่ลาญสำ่วนเกิัน 
และหลั�งสำารเอนดูอร์ฟินหร่อสำารแห่งความสุำข ซึึ่�งที่ำาให้เรารู้สึำกัดู่และ 
สำบายตััวไดู้ ท่ี่�สำำาคัญยังช่่วยลดูความเส่ำ�ยงของความผิ่ดูป้กัติัที่างอารมณ์์ 
เพิ�มพลังงาน และป้รับป้รุงอารมณ์์โดูยรวมให้ดู่ขึ�นอ่กัดู้วย ดู่ขนาดูน่� 
แบ่งเวลาในแต่ัละวันมาออกักัำาลังกัายกัันเถอะ

2. นอนหลับให้เพียงพอ
 เป็้นหัวใจสำำาคัญของกัารม่สุำขภาพกัายและใจท่ี่�ดู่ เพราะกัารนอน 
อย่างม่คุณ์ภาพช่่วยให้ร่างกัายฟ้�นฟูส่ำวนท่ี่�สึำกัหรอไดู้เต็ัมท่ี่� อารมณ์์เบิกับาน 
เพิ�มพลังความคิดูสำร้างสำรรค์ และป้รับระดัูบฮอร์โมนในร่างกัายไดู้อย่าง
เหมาะสำม แต่ัยิ�งไป้กัว่านั�นยังช่่วยให้ระบบภูมิคุ้มกัันต่ัอสู้ำกัับกัารติัดูเช่่�อต่ัางๆ
ไดู้ดู่ท่ี่�สุำดู แต่ัหากันอนหลับไม่เพ่ยงพออาจส่ำงผ่ลให้ม่ความอดูที่นลดูลง 
สำมาธิุสัำ�นลง ตััดูสิำนใจไม่ดู่ และม่อารมณ์์หงุดูหงิดูง่ายยิ�งขึ�น ดัูงนั�นควรนอน
ให้ไดู้อย่างน้อย 7-8 ชั่�วโมงต่ัอวัน และเข้านอนเวลาเดิูมทุี่กัค่นให้ติัดูเป็้นนิสัำย

3. หาเวลาพูดคุยกับคนในครอบครัวและเพ่ือนสนิท
 ม่งานวิจัยมากัมายท่ี่�แสำดูงให้เห็นถึงกัารเช่่�อมโยงระหว่างป้ฏิิสัำมพันธ์ุ
ที่างสำังคมกัับความสำุขที่างร่างกัาย จิตัใจ และที่ำาให้ม่ช่่วิตัย่นยาวขึ�น 
หนึ�งในนั�นค่อกัารศึกัษาท่ี่�ต่ัพิมพ์ในวารสำารของ American Psychological 
Association ป่้ 2560 ซึึ่�งม่ข้อสัำงเกัตัว่า ความสัำมพันธ์ุระหว่างเรา 
กัับคนรอบข้างท่ี่�แน่นแฟ้น ม่คุณ์ภาพ และให้ความรู้สึำกัว่าเรากัับคนอ่�นๆ 
เช่่�อมโยงกัันจริงๆ จะม่ผ่ลที่ำาให้สุำขภาพร่างกัายและจิตัใจของเราดู่ตัามไป้ดู้วย
ดัูงนั�นเราจึงควรพูดูคุยกัับคนในครอบครัว ญาติัมิตัร และเพ่�อนฝู่งสำมำ�าเสำมอ
แม้ว่าจะต้ัองเว้นระยะห่างที่างสำังคมแต่ัก็ัสำามารถใช่้เที่คโนโลย่ใหม่ๆ 
เพ่�อพบป้ะพูดูคุยถามไถ่สำารทุี่กัข์สุำกัดิูบ ซึึ่�งที่ดูแที่นกัารพบป้ะเจอะเจอตััวจริง
ไดู้ดู่ไม่แพ้กััน

4. ร่ืนรมย์ไปกับความบันเทิง 
 กัารฟังดูนตัร่ ฟังหนังส่ำอเส่ำยง อ่านหนังส่ำอ ระบายส่ำสำมุดูภาพระบายส่ำ
สำำาหรับผู้่ใหญ่ เล่นเกัมคอนโซึ่ลง่ายๆ และเล่นบอร์ดูเกัม ล้วนเป็้นวิธุ่สำร้าง
ความสำนุกัสำนาน ที่ำาให้ม่สำมาธิุจดูจ่ออยู่กัับสิำ�งใดูสิำ�งหนึ�ง และพบกัับความสุำข

ไดู้อย่างรวดูเร็ว โดูยควรงดูรับข่าวสำารที่างโที่รทัี่ศน์ ท่ี่องเว็บไซึ่ต์ั หร่อ 
เคร่อข่ายสัำงคมออนไลนต่์ัางๆ ซึึ่�งจะกัระตุ้ันให้เราต้ัองอัป้เดูตัขอ้มูลข่าวสำาร
เดิูมๆ ตัลอดูเวลา จึงม่โอกัาสำเกิัดูความเคร่ยดูสำะสำมและวิตักักัังวลมากัเกิันไป้
 
5. กินอาหารมีประโยชน์เสมอ
 รู้อยู่แล้วว่าเรากัินอะไรเข้าไป้เรากั็เป็้นอย่างนั�น (You are what 
you eat) หากัเรากิันอาหารไร้ป้ระโยช่น์ก็ัจะก่ัอให้เกิัดูโรคภัยต่ัางๆ ตัามมา
ดัูงนั�นใช้่เวลาช่่วงน่�คัดูสำรรและกิันอาหารท่ี่�อุดูมไป้ดู้วยสำารอาหารและ 
แร่ธุาตุัซึึ่�งม่ป้ระโยช่น์ต่ัอร่างกัายให้ไดู้มากัท่ี่�สุำดู ไม่ว่าจะเป็้นซุึ่ป้หร่อ 
ช่าอุ่นๆ ช่่วยสำร้างความผ่่อนคลาย โอเมกัา 3 ในป้ลาท่ี่�ช่่วยให้อารมณ์์ดู่ขึ�น
อะโวคาโดูท่ี่�อุดูมไป้ดู้วยวิตัามิน C และ B6 ก็ัช่่วยลดูความเคร่ยดูไดู้ดู่เช่่นกััน 
ดูาร์กัช็่อกัโกัแลตัชิ่�นเล็กัๆ อุดูมไป้ดู้วยสำารตั้านอนุมูลอิสำระและตั่อต้ัาน
ความเคร่ยดู นอกัจากันั�นคารโ์บไฮเดูรตัจากัเมลด็ูธัุญพ่ช่ กัล้วย ส้ำม นำ�า และ
ผั่กัใบเข่ยวเป็้นอ่กัสิำ�งท่ี่�ขาดูไม่ไดู้ นอกัจากัน่�แนะนำาว่าลองหันมาลงม่อ 
ป้รุงอาหารดู้วยตััวเอง นอกัจากัอร่อยถูกัป้ากัแล้วยังไดู้ลองที่ำาอะไรใหม่ๆ ดู้วย 

6. ต้ังเป้าหมายเล็กๆ แล้วทำาให้สำาเร็จ 
 เพราะในช่่วิตัจริงเราม่เป้้าหมายใหญ่ๆ ท่ี่�ต้ัองที่ำาให้สำำาเร็จลุล่วง 
เป็้นจำานวนมากั แต่ัดู้วยสำถานกัารณ์์ปั้จจุบันกัารโฟกััสำแต่ัเป้้าหมายสำำาคัญ 
ก็ัยิ�งสำร้างความกัดูดูนัและความเคร่ยดูใหกั้ับตััวเองเพิ�มขึ�นไป้เร่�อยๆ จึงควร
หันมาตัั�งเป้้าหมายเล็กัๆ ทัี่�งกิัจกัรรมท่ี่�คุ้นเคยและไม่เคยที่ำามากั่อน เช่่น 
อ่านหนังส่ำอวันละ 30 หน้า ป้ลูกัต้ันไม้ ที่ำาความสำะอาดูบ้าน อาบนำ�าให้ 
สัำตัว์เล่�ยง เป็้นต้ัน ฟังดููเป็้นอะไรท่ี่�เล็กัน้อยมากัๆ แต่ัถ้าที่ำาไดู้สำำาเร็จจะสำร้าง
ความภูมิใจและมั�นใจในตััวเองให้มากัขึ�น ซึึ่�งส่ำงผ่ลดู่ต่ัอสุำขภาพจิตัและ
อารมณ์์ของเราในระยะยาวดู้วย
 
7. เช็กตัวเองทุกสัปดาห์ 
 ในแต่ัละสัำป้ดูาห์แบ่งเวลาสำำารวจตััวเองให้รอบดู้าน เพราะน่�เป็้นโอกัาสำท่ี่�
เราจะไดู้ที่บที่วนตััวเอง ป้ระเมินสำภาพร่างกัายและจิตัใจ รวมถึงรู้สัำญญาณ์
แห่งความเคร่ยดูดู้วยว่าเกิัดูขึ�นเม่�อไหร่ จากัปั้จจัยอะไรบ้าง แล้วเราจะรับม่อ
หร่อแก้ัไขสิำ�งเหล่านั�นอย่างไร วิธุ่ง่ายๆ เช่่นน่�จะที่ำาให้เราพบข้อบกัพร่อง 
นำาไป้สู่ำกัารแก้ัไข และไม่ป้ล่อยปั้ญหาสำะสำมไว้ ท่ี่�สำำาคัญยังเป็้นกัารเตัร่ยม
ความพร้อมสำำาหรับกัารเป้ล่�ยนแป้ลงท่ี่�จะเกิัดูขึ�นในอนาคตัไดู้อย่างดู่เย่�ยม
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ในสถานการณแ์พิ่รร่ะบาดโควดิ-19 ท่ี่�ผู่้านมา Telemedicine ห้รอืในภาษาไที่ยเรยีกว่า  โที่รเวชั้กรรม กลูายเปน็บริการรักษาห้รือรบัคำาปรก้ษา
จากแพิ่ที่ย์โดยตรงท่ี่�ได้รับความสนใจไม่น้อย เพิ่ราะเห้มาะกับสถานการณ์ท่ี่�ต้องเว้นระยะห้่าง งดการเดินที่างไปยังพิ่้�นท่ี่�เส่�ยง แต่ยังได้รับ 
การรักษาอาการเจ็บป่วยที่ันที่่วงท่ี่ แลูะม่แนวโน้มจะได้รับความนิยมมากข้้�นเรื�อยๆ เรามารู้จักบริการรูปแบบให้ม่น่�สักห้น่อย เผืู้�อใชั้้บริการ 
ครั�งห้น้าจะได้เข้้าใจแลูะใชั้้งานอย่างถูกต้อง

Telemedicine 
ทางเลือกใหม่ของการพบแพทย์

 อันท่ี่�จริงแล้วคำาว่า Telemedicine เป็้นเพ่ยง
ไอเดู่ยท่ี่�ป้รากัฏิในภาพป้ระกัอบของแพที่ย์ท่ี่�ดููแล
ผู้่ป่้วยผ่่านวิดู่โอคอลในนิตัยสำาร Radio News 
ช่่วงต้ันที่ศวรรษ 1900 หลังจากัวิที่ยุส่ำ�อสำารไดู้รับ
ความนิยมเท่ี่านั�น ในเวลาตั่อมาม่กัารที่ดูลอง 
ติัดูตัั�งระบบส่ำ�อสำารและที่ดูสำอบหลายครั�ง แต่ัก็ั
ที่ำาไดู้เพ่ยงถ่ายที่อดูความรู้เก่ั�ยวกัับกัารดููแล
สุำขภาพเท่ี่านั�น กัระทัี่�งป้ลายที่ศวรรษ 1900 เม่�อ
เที่คโนโลย่สำ่�อสำารพัฒินามากัขึ�น หน่วยงาน
สำำาคัญของสำหรัฐอเมริกัาจึงริเริ�มบริกัารที่าง 
กัารแพที่ย์ Telemedicine ให้คนห่างไกัล 
อย่างจริงจัง ต่ัอมาเม่�อเที่คโนโลย่สำ่�อสำารไร้สำาย

ทัี่�ง 2 ฝ่่าย ไม่ต่ัางอะไรกัับกัารส่ำ�อสำารผ่่านระบบ 
VDO Conference ในกัารป้ระชุ่มต่ัางๆ จึงให้
ความรู้สึำกัเหม่อนกัารมารับบริกัารท่ี่�โรงพยาบาล 
 โดูยข้อดู่ของกัารบริกัารที่างกัารแพที่ยแ์บบ 
Telemedicine เช่่น ไรข้้อจำากััดูในเร่�องเวลาและ
สำถานท่ี่� เพราะผู้่ป่้วยจะเล่อกัและกัำาหนดูเวลา 
พบแพที่ย์ ทัี่�งยังสำามารถติัดูต่ัอจากับ้านหร่อ 
บนเต่ัยงไดู้เลย ส่ำงผ่ลให้เราป้ระหยัดูค่าใช้่จ่าย 
ในกัารเดิูนที่าง ไม่เส่ำยเวลา รับกัารรักัษาไดู้
รวดูเร็ว ที่ำาให้หายป่้วยและกัลับมาใช้่ช่่วิตัป้กัติั
ไดู้เร็วขึ�น โดูยท่ี่�แพที่ย์รักัษาผู้่ป่้วยไดู้ทัี่นท่ี่วงท่ี่
 อย่างไรก็ัตัาม Telemedicine ม่ข้อจำากััดู
ตัรงท่ี่�เหมาะกัับกัารรักัษา 3 กัลุ่มหลักัๆ 
 กลุ่ม 1 ค่อ อากัารเจบ็ป่้วยเบ่�องต้ันท่ี่�อากัาร
ไม่รุนแรง เช่่น ม่ไข้ ป้วดูท้ี่อง แน่นท้ี่อง ป้วดูศ่รษะ
ผ่่�นคัน อากัารออฟฟิศซิึ่นโดูรม 
 กลุ่ม 2 ค่อ กัารติัดูตัามอากัารของผู้่ป่้วย
เร่�อรัง หร่อผู้่ป่้วยท่ี่�อยู่ห่างไกัลจากัโรงพยาบาล 
เช่่น โรคความดัูน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 
 กลุ่ม 3 ค่อ กัารให้คำาป้รึกัษาดู้านจิตัเวช่ 
เช่่น ภาวะหร่อโรคซึึ่มเศร้า โรควิตักักัังวล เป็้นต้ัน
   ส่ำวนขั�นตัอนกัารใช้่งานบริกัารดัูงกัล่าวนั�น
ง่ายๆ จะแบ่งเป็้น 3 ส่ำวน ป้ระกัอบดู้วย 
 1. เตัร่ยมตััวก่ัอนตัรวจ
 2. วันตัรวจ Telemedicine 
 3. กัารช่ำาระเงินและรอรับยาท่ี่�บ้าน 
 ซึึ่�งทุี่กัขั�นตัอนสำามารถที่ำาผ่่านสำมาร์ตัโฟน 
แท็ี่บเล็ตั หร่อโน้ตับุ�กัของเรา ทัี่�งน่� แต่ัละขั�นตัอน
จะม่รายละเอ่ยดูแตักัต่ัางตัามผู้่ให้บริกัารไป้บ้าง 
 ถึงตัรงน่�หลายคนคงจะเข้าใจบริกัารที่าง 
กัารแพที่ย์รูป้แบบใหม่น่�มากัขึ�น แล้วน่าจะเป็้น
อ่กัที่างเล่อกัในกัารพบแพที่ย์อันสำะดูวกัสำบาย 
ท่ี่�ควรลองป้รับตััวใช้่งานดููสัำกัครั�ง

กััญชง

กััญชา

ก้ัาวลำ�ามาถึงยุค 4G และ 5G ท่ี่�ให้เราส่ำงผ่่านเส่ำยง
ภาพ และวิดู่โอไดู้รวดูเร็วมากัขึ�น ป้ระกัอบกัับ
สำถานกัารณ์์แพรร่ะบาดูของโควดิู-19 ในปั้จจุบัน
จึงที่ำาให้บริกัารที่างกัารแพที่ย์แบบ Telemedicine 
ไดู้รับความนิยมมากัขึ�นเร่�อยๆ 
 สำำาหรับ Telemedicine ในภาษาไที่ยม่ช่่�อ
เร่ยกัว่า ระบบโที่รเวช่กัรรม หร่อกัารตัรวจระบบ
ที่างไกัล ม่ความหมายว่า กัารนำาเที่คโนโลย่ 
มาช่่วยให้ผู้่ป่้วยและบุคลากัรที่างกัารแพที่ย์
สำามารถพูดูคุย ป้รึกัษา และรับกัารรักัษาในรูป้แบบ
ข้อมูลภาพและเส่ำยงแบบ Real-time โดูยระหว่าง
คู่สำนที่นาจะมองเห็นหน้าและพูดูคุยโต้ัตัอบกัันไดู้
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 บริษัที่ กัรุงเที่พป้ระกัันภัย จำากััดู (มหาช่น) จัดูที่ำา Electronic Care Card รูป้แบบใหม่ เพ่�ออำานวยความสำะดูวกัให้ลูกัค้าในกัารเข้ารักัษาพยาบาล 
เพ่ยงแสำดูง Electronic Care Card พร้อมบัตัรป้ระจำาตััวป้ระช่าช่น เข้ารับกัารรักัษาในโรงพยาบาลไดู้ตัลอดูระยะเวลาเอาป้ระกัันภัย โดูยลูกัค้าท่ี่�ม่
กัรมธุรรม์กัับกัรุงเที่พป้ระกัันภัยจะไดู้รับ Electronic Care Card สำามารถเร่ยกัดููข้อมูลผ่่าน LINE @bangkokinsurance หร่อแอป้พลิเคชั่น BKI iCare 
บนโที่รศัพท์ี่ม่อถ่อ ทัี่�งน่� Electronic Care Card จะเริ�มใช้่งานตัั�งแต่ัวันท่ี่� 1 ธัุนวาคม 2564 เป็้นต้ันไป้

ประโยชน์ของ Electronic Care Card
 • ค้นหาข้อมูลกัรมธุรรม์ไดู้อย่างสำะดูวกัรวดูเร็ว
 • ใช้่งานง่าย สำามารถเร่ยกัดููผ่่านโที่รศัพท์ี่ม่อถ่อไดู้ทุี่กัท่ี่� ทุี่กัเวลา ตัลอดู 24 ชั่�วโมง
 • ดููรายละเอ่ยดูความคุ้มครองไดู้มากัขึ�น เช่่น ค่ารักัษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าแพที่ย์ และค่าใช้่จ่ายอ่�นๆ
 • ลดูกัารสูำญหายของบัตัร ป้ระหยัดูพ่�นท่ี่�จัดูเก็ับ ไม่จำาเป็้นต้ัองพกับัตัร

BKI เพิ�มคว้ามสะดัว้กให้ล้กค้า
ในิการรักษาพยาบาลด้ัว้ย 
Electronic Care Card โฉมใหม่
กรุงเที่พิ่ประกันภัยเพ่ิ่�มความสะดวกให้้ลููกค้าเข้้ารับการรักษาพิ่ยาบาลูด้วย Electronic Care Card โฉมให้ม่ ท่ี่�มาพิ่ร้อมจุดเด่นใช้ั้งานง่าย 
เรียกดูข้้อมูลูได้ตลูอดเวลูา แลูะไม่จำาเป็นต้องพิ่กบัตรอ่กต่อไป พิ่ร้อมให้้คุณใช้ั้งานได้แลู้ววันน่�

ข้ันตอนง่ายๆ ในการเรียกดู Electronic Care Card

ดูาวน์โหลดูแอป้พลิเคชั่น 
BKI iCare ไดู้ท่ี่� App Store 
และ Play Store 
หร่อสำแกัน QR Code

แอปพลิเคชัน BKI iCareLINE @bangkokinsurance

กัดูลงที่ะเบ่ยนแล้วกัรอกัข้อมูล
ตัามขั�นตัอนเพ่�อเข้าสู่ำระบบ

กัดูท่ี่�รูป้เมนูป้ระกัันภัยของคุณ์แสำดูง Electronic Care Card 

แอดูไลน์เป็้นเพ่�อนกัับ 
LINE Official Account 
ของกัรุงเที่พป้ระกัันภัย 
เพ่ยงพิมพ์ @bangkokinsurance 
หร่อสำแกัน QR Code

กัดูลงที่ะเบ่ยนแล้วกัรอกัข้อมูล
ตัามขั�นตัอนเพ่�อเข้าสู่ำระบบ

กัดูท่ี่�รูป้เมนู ดููข้อมูลกัรมธุรรม์ แสำดูง Electronic Care Card
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พื�นิที�เล็กแค่ไหนิก็ฟิิตไดั้
ไม่ว่าเราจะ Work from Home (WFH) อยู่ท่ี่�บ้านห้รือคอนโดมิเน่ยมท่ี่�ม่พ้ิ่�นท่ี่�จำากัด การออกกำาลัูงกายแลูะยืดกลู้ามเนื�อก็ยังเป็นสิ�งจำาเป็น 
ท่ี่�ข้าดไม่ได้ เพิ่ราะนอกจากเพ่ิ่�มความแข็้งแรงให้้ร่างกายจนห่้างไกลูโรคแลู้วยังลูดความเครียดแลูะสร้างความรู้สึกแอกท่ี่ฟพิ่ร้อมลุูยวันให้ม่  
มาดูกันว่าพ้ิ่�นท่ี่�เล็ูกๆ โซนต่างๆ ในบ้านข้องเราสามารถออกกำาลัูงกายชั้นิดไห้นได้บ้าง

โยคะ เลู่นได้แม้พิ่้�นที่่�เลู็ก

หากัห้องนั�งเล่นหร่อห้องนอนม่พ่�นท่ี่� โล่ง 
พอจะปู้เส่ำ�อโยคะไดู้ แนะนำาลองป้รับพ่�นท่ี่�มาเล่น
โยคะ เพราะเป็้นกัารออกักัำาลังกัายช่นิดูท่ี่�ที่ำาให้ 
เราอยู่กัับตััวเอง เกิัดูความเง่ยบสำงบ และดึูงเรา
ออกัจากัโลกัอันวุ่นวาย จึงคลายความวิตักักัังวล
ท่ี่�สำะสำมจากักัารที่ำางานหร่อใช้่ช่่วิตัอยู่ในพ่�นท่ี่� 
จำากััดูลงไดู้ นำามาสู่ำสุำขภาพจิตัท่ี่�ดู่ ทัี่�งยังสำร้าง
ความย่ดูหยุ่นให้กัับร่างกัาย กัารนอนหลับดู่ขึ�น 
และระบบหายใจแข็งแรง แค่น่�พ่�นท่ี่�เล็กัๆ ก็ัสำร้าง
ป้ระโยช่น์ให้ร่างกัายไดู้มหาศาล

HIIT ฟิตได้ทีุ่กที่่� ทีุ่กเวลูา

ส่ำวนบ้านใครม่พ่�นท่ี่�โซึ่นดููท่ี่ว่หร่อโซึ่นที่ำางาน
มากัสัำกัหน่อย ลองป้รับพ่�นท่ี่�เพ่�อฟิตัแอนด์ูเฟิร์ม 
ร่างกัายดู้วย HIIT ซึึ่�งย่อมาจากั High-Intensity 
Interval Training เป็้นกัารออกักัำาลังกัายอย่างหนักั
ในช่่วงเวลาสัำ�นๆ สำลับกัับกัารออกักัำาลังกัายเบาๆ
ใช้่เวลาตัั�งแต่ั 10-40 นาท่ี่ตัามท่ี่�ต้ัองกัาร แต่ัผ่ลลัพธ์ุ
ท่ี่�ไดู้ค่อเผ่าผ่ลาญไขมันไดู้มากั ส่ำงผ่ลดู่ตั่อหัวใจ 

หลอดูเล่อดู และนำ�าหนักัลดู ไม่กัระที่บกัับมวล
กัล้ามเน่�อของเราอ่กัดู้วย แค่เคล่ยร์พ่�นท่ี่�ให้โล่ง 
แล้วเสิำร์ช่หาคำาว่า HIIT ในยูทูี่บ ก็ัออกักัำาลังกัาย
ตัามไดู้เลย

ปั�นจักรยานอยู่กับที่่� ประห้ยัดพิ่้�นที่่�กว่าที่่�คิด 

Stretching ง่าย ใช่้เวลาไม่นาน ที่ำาไดู้ทุี่กัเวลา 
ทุี่กัท่ี่�ในบ้าน แม้แต่ันั�งที่ำางานอยู่ก็ัที่ำาไดู้ แถมใช้่เวลา
ไม่นาน

• ยืดกล้ามเน้ือคอ ใช้่ม่อขวาจับดู้านข้างของ
ศ่รษะซ้ึ่าย แล้วดึูงลงให้คอรู้สึำกัตึัง ค้างไว้ 10 
วินาท่ี่ ที่ำาซึ่ำ�า 4-5 รอบ แล้วเป้ล่�ยนข้าง

• ยืดกล้ามเน้ือหลังและสะโพก นั�งเก้ัาอ่� 
ยกัแขนขวาขึ�น เอ่ยงตััวไป้ดู้านตัรงข้ามจนลำาตััว
ดู้านข้างตึัง ค้างไว้ 10 วินาท่ี่ ที่ำาซึ่ำ�า 4-5 รอบ 
แล้วเป้ล่�ยนข้าง

• ยืดกล้ามเน้ือไหล่ สะบัก และอก ยกัแขน
ขวาขึ�น งอศอกัขวาจนฝ่่าม่ออยู่กัลางหลัง ใช้่ม่อ
อ่กัข้างดึูงศอกัไป้ดู้านข้างจนรู้สึำกัตึังไหล่ ค้างไว้ 
10 วินาท่ี่ ที่ำาซึ่ำ�า 4-5 รอบ แล้วเป้ล่�ยนข้าง

วิ ธุ่ ย่ดูเหย่ยดูกัล้ามเน่�อ เหล่าน่�สำามารถ 
เสิำร์ช่หาจากัอินเที่อร์เน็ตัและที่ำาตัาม ก็ัช่่วย 
ลดูความเม่�อยล้าและอากัารบาดูเจ็บจากักัาร
ที่ำางานในท่ี่าเดิูมเป็้นเวลานานๆ ไดู้แล้ว แค่น่� 
พ่�นท่ี่�จำากััดูก็ัไม่ใช่่ปั้ญหาอ่กัต่ัอไป้

 คนท่ี่�ช่อบออกักัำาลังกัายดู้วยอุป้กัรณ์์จริงจัง
และยังม่พ่�นท่ี่�เหล่อในบ้าน แนะนำาให้ปั้�นจักัรยาน
อยู่กัับท่ี่� หร่อ Indoor Cycling เพราะขนาดูของ
เคร่�องปั้�นยุคน่�ไม่ใหญ่เที่อะที่ะ เพ่ยง 1 ใน 3 ของ
ลู่วิ�งไฟฟ้า แถมเม่�อไม่ใช้่งานเรายังพับเก็ับไว้ 
ใต้ัเต่ัยงหร่อห้องเก็ับของไดู้ดู้วย จึงไม่เกัะกัะ 
กิันพ่�นท่ี่� แถมเคร่�องยังม่ระดัูบกัารปั้�นหลากัหลาย
ที่ำาให้เราร่ดูเหง่�อ เบิร์นส่ำวนเกิัน รวมถึงหัวใจและ
กัล้ามเน่�อแข็งแรงดู้วย ม่แล้วรับรองคนในบ้าน
ออกักัำาลังกัายเพิ�มขึ�นแน่นอน

ยืดกลู้ามเนื�อ พิ่้�นที่่�จำากัดก็ที่ำาได้

ตัอบโจที่ย์คนท่ี่�อยู่อาศัยในพ่�นท่ี่�จำากััดูมากัๆ 
และไม่ต้ัองกัารซ่ึ่�ออุป้กัรณ์์เพิ�มเติัม เพราะกัาร 
ย่ดูเหย่ยดูกัล้ามเน่�อ หร่อ Office Syndrome 
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ยิ�งเก็บ ยิ�งสดั ยิ�งใชั้้ไดั้นิานิ
ในยคุท่ี่�ห้ลูายคนอยูก่บับา้นมากข้้�น ออกนอกบา้นนอ้ยลูง แลูะการออกนอกบา้นซื�อข้องในแตลู่ะครั�งกจ็ะเลูอืกซื�อวัตถดุบิที่ลู่ะมากๆ แลูะพิ่ยายาม
บริห้ารจัดการวัตถุดิบท่ี่�ซื�อมาให้้เก็บได้นานท่ี่�สุด เลูยเกิดปัญ่ห้าตู้เย็นลู้น แลูะข้องไม่สดจนน่าเส่ยดาย แต่ม่เที่คนิคง่ายๆ ท่ี่�ชั้่วยเก็บวัตถุดิบ 
ให้้คงความสดแลูะอยู่ได้นานมากข้้�น

เก็บเนื�อสัตว์ให้้สดให้ม่เสมอ

ก่ัอนจะเก็ับเน่�อสัำตัว์ต่ัางๆ ใส่ำเข้าตู้ัเย็น 
ควรล้างนำ�าให้สำะอาดูและซัึ่บนำ�าออกั โดูยเน่�อหมู
เน่�อไก่ั เน่�อวัว และเน่�อป้ลา ให้เพิ�มขั�นตัอน 
กัารล้างดู้วยเกัล่อ เพ่�อขจัดูกัลิ�นและเม่อกั 
ส่ำวนกุ้ังสำดู เม่�อแกัะเป้ล่อกั เด็ูดูหนวดู ผ่่าหลัง 
ดึูงเส้ำนดูำาออกัแล้ว ให้ใส่ำแป้้งมัน นวดูเบาๆ แล้ว
ล้างนำ�าสำะอาดู ซัึ่บให้แห้ง วิธุ่น่�จะที่ำาให้เน่�อกุ้ังกัรอบ
ใสำเดู้ง เน่�อสัำตัว์ทุี่กัช่นิดูควรหั�นแบ่งหร่อจัดูสำรร 
ในป้ริมาณ์พอเหมาะสำำาหรับกัารป้รุงเป็้นม่�อๆ 
แล้วแพ็กัใสำ่ถุงซิึ่ป้ล็อกั ร่ดูอากัาศออกั และเกั็บ 
ใส่ำกัล่องพลาสำติักั แช่่ในช่่องแช่่แข็ง

ไข้่เก็บง่ายๆ ใชั้้ได้นานๆ

วิธุ่กัารเก็ับรักัษาไข่ให้ใช้่ไดู้นานๆ ง่ายมากัๆ
เริ�มจากัเช็่ดูที่ำาความสำะอาดู แต่ัห้ามล้างไข่เด็ูดูขาดู
เพราะจะที่ำาให้สำารเคล่อบผิ่วท่ี่�รักัษาความสำดู 
ของไข่ถูกัที่ำาลายไดู้ จากันั�นเก็ับในท่ี่�ท่ี่�ม่อุณ์หภูมิตัำ�า
อย่างในตู้ัเย็นหร่อมุมใดูมุมหนึ�งของห้องครัว 
โดูยวางดู้านแหลมลงบนถาดู ส่ำวนดู้านป้้าน 
หงายขึ�นดู้านบน เน่�องจากัดู้านป้้านม่ฟองอากัาศ
ลอยอยู่ ที่ำาให้ไข่แดูงไม่แตักัเร็วและเก็ับไดู้นานขึ�น 

ผู้ักสดยืดอายุให้้นานข้้�น

ก่ัอนเก็ับผั่กัเข้าตู้ัเย็นควรเดู็ดูใบเห่�ยวเฉา 
จัดูกัารส่ำวนท่ี่� เ น่าเส่ำยหร่อม่ร่องรอยช่ำ�าออกั 
ให้เร่ยบร้อย จากันั�นห่อดู้วยกัระดูาษที่ิช่ชู่หร่อ
กัระดูาษซัึ่บอาหารให้มิดูชิ่ดู แล้วจึงห่อดู้วย
พลาสำตักิัห่ออาหารหร่อใสำถุ่งซิึ่ป้ล็อกัใหแ้น่นหนา
วิธุ่น่�จะช่่วยดููดูซัึ่บความช่่�นไม่ให้ระเหยออกัไป้
และป้้องกัันผ่กััไม่ให้สัำมผั่สำความเยน็มากัเกิันพอดู่
นำาไป้แช่่ในช่่องแช่่ผั่กัของตู้ัเย็น อย่างไรก็ัตัาม 
ไม่ควรเก็ับไว้นานเกิันไป้ เพราะความสำดูใหม่ของ
ผั่กัจะอยู่ไดู้ไม่เกิัน 5 วัน ควรที่ยอยนำาออกัมา 
ป้รุงอาหารเพ่�อไม่ให้เน่าเส่ำยและเหล่อทิี่�ง 

ห้อมแดง กระเที่่ยม เก็บด่ๆ ไม่ม่ข้้�นรา

หอมแดูงและกัระเท่ี่ยมเป็้นเคร่�องเที่ศสำำาคัญ
ใช้่ในอาหารไที่ยเก่ัอบทุี่กัช่นิดู แต่ัเม่�อซ่ึ่�อมาตุัน
เยอะๆ มักัจะขึ�นรา วิธุ่กัารเก็ับรักัษาม่ 2 วิธุ่ง่ายๆ
วิธุ่แรกัค่อนำากัระดูาษเหล่อใช้่มาพับเป็้นถุงและ
เจาะรูให้ทัี่�ว ใส่ำหอมแดูงและกัระเท่ี่ยมท่ี่�เด็ูดู 
เป็้นกัล่บลงไป้ ปิ้ดูป้ากัถุงให้มิดูชิ่ดู และเก็ับไว้ 
ในลิ�นชั่กัไม่ให้โดูนแสำง และวิธุ่ท่ี่�สำอง นำาถ่านมาใส่ำ
ถุงตัาข่ายแล้ววางไว้บนตัะกัร้า จากันั�นนำาหอมแดูง

และกัระเท่ี่ยมมาวางไว้ดู้านบนอ่กัท่ี่ แล้ววางไว้ใน
ท่ี่�โป้ร่งม่อากัาศถ่ายเที่ โดูยถ่านจะดููดูซัึ่บความช่่�น 
ที่ำาให้ไม่เกิัดูรา

จัดระเบ่ยบตู้เย็นไม่ยากอย่างที่่�คิด 

นอกัจากัจัดูเก็ับวัตัถุดิูบแต่ัละป้ระเภที่ให้ถูกั
วิธุ่แล้ว กัารเก็ับของในตู้ัเย็นท่ี่�ดู่ยังม่ส่ำวนช่่วย 
ย่ดูอายุและบริหารจัดูกัารวัตัถุดิูบไดู้ดู่จนไม่เหล่อ
เน่าเส่ำยอ่กัดู้วย วิธุ่ง่ายๆ 3 ข้อ ค่อ 

 • จัดูเก็ับให้เหมาะสำมกัับความเย็น เช่่น 
ช่่องแช่่แข็งเหมาะกัับอาหารแช่่แข็ง ช่่องป้ระตูัตู้ัเย็น
เหมาะกัับเคร่�องป้รุงหร่อนำ�าผ่ลไม้ ช่่องบนเหมาะ
กัับอาหารพร้อมรับป้ระที่าน เป็้นต้ัน 

 • จัดูของลงกัล่อง ถาดู บรรจุภัณ์ฑ์์ 
เพ่�อความเป็้นระเบ่ยบและยังเพิ�มพ่�นท่ี่�ในกัาร 
จัดูเก็ับ

• เข่ยนป้้ายกัำากัับ และวางของท่ี่�หมดูอายุก่ัอน
ไว้ดู้านหน้าเพ่�อจะไดู้หยิบใช้่ก่ัอนไดู้ทัี่นท่ี่ 
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เที�ยว้ออนิไลนิ์ 
ไม่ออกจากบ้านิก็ไดั้เที�ยว้
ในระห้ว่างท่ี่�รอสถานการณ์แพิ่ร่ระบาดโควิด-19 คลู่�คลูายจนสามารถออกเดินที่างท่ี่องเท่ี่�ยวได้อย่างปลูอดภัยอ่กครั�ง เรามาเปิดหู้เปิดตา 
ผู้่านห้น้าจอกับ Virtual Travel ห้รือการเที่่�ยวเสมือนจริงผู้่านระบบออนไลูน์ ท่ี่�มอบประสบการณ์การเดินที่างสมจริง เกร็ดความรู ้
แลูะความเพิ่ลูิดเพิ่ลูินไปพิ่ร้อมกัน รับรองดูแลู้วจุดประกายให้้อยากไปเยือนสถานที่่�จริงด้วยตัวเองแน่นอน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทรงคุณค่า น่าเท่ียวชม
 หลายคนไดู้ยินช่่�อเส่ำยงและเร่�องราวของพิพิธุภัณ์ฑ์สำถานแห่งช่าติั 
พระนคร ในแง่ความงดูงามของสำถาปั้ตัยกัรรมต้ันกัรุงรัตันโกัสิำนที่ร์ 
เพราะแต่ัเดิูมบริเวณ์น่�เป็้นพระราช่วังบวรสำถานมงคล หร่อวังหน้ามาก่ัอน 
จนกัระทัี่�งแป้รเป้ล่�ยนเป็้นพิพิธุภัณ์ฑ์สำถานตัั�งแต่ัป่้ 2402 ตัลอดูจนรู้ว่าท่ี่�น่�
เก็ับโบราณ์วตััถุและศลิป้วัตัถุไว้เป็้นจำานวนมากัจนตัอ้งเย่�ยมเย่อนหลายครั�ง
ถึงจะช่มครบทุี่กัส่ำวน แต่ัดู้วยสำถานกัารณ์์ช่่วงน่�ท่ี่�อาจจะเดิูนที่างไป้ 
ค่อนข้างลำาบากั ที่างพิพิธุภัณ์ฑ์สำถานจึงเปิ้ดูโอกัาสำให้เข้าช่มพิพิธุภัณ์ฑ์์
เสำม่อนจริงผ่่านระบบออนไลน์ถึง 9 โซึ่น เช่่น พระท่ี่�นั�งศิวโมกัขพิมาน 
จัดูแสำดูงนิที่รรศกัารป้ระวัติัศาสำตัร์ช่าติัไที่ย และพระท่ี่�นั�งอิศราวินิจฉัย 
จัดูแสำดูงนิที่รรศกัารเม่�อตัะวันออกัพบตัะวันตักั เป็้นต้ัน แต่ัละโซึ่นจะม่
เส่ำยงบรรยายให้ผู้่เข้าช่มเข้าใจเน่�อหานิที่รรศกัารและที่ราบป้ระวัติัต่ัางๆ 
พร้อมฟังก์ัชั่นพิเศษท่ี่�ที่ำาให้เราเหม่อนเดิูนช่มจริงๆ อ่กัดู้วย
 เท่ี่�ยวช่มท่ี่� www.virtualmuseum.finearts.go.th/bangkok 
nationalmuseums/index.php/th/virtual-museum.html  

มิวเซีียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ สนุกได้สาระทุกเร่ือง
 หลายคนคุ้นช่่�อ แต่ัยังไม่เคยม่โอกัาสำไดู้ไป้เท่ี่�ยวช่ม ถ้าอย่างนั�น 
ลองมาที่ำาความรู้จักัผ่่านนิที่รรศกัารถาวรชุ่ดูใหม่ ถอดูรหัสำไที่ย ดู้วยระบบ
ออนไลน์ไป้พลางๆ ก่ัอน สำำาหรับคอนเซึ่ป้ต์ัของนิที่รรศกัารน่�ค่อ 
กัารพาทุี่กัคนไป้เร่ยนรู้พัฒินากัารความเป็้นไที่ยตัั�งแต่ัอดู่ตัถึงปั้จจุบัน
จากับริบที่ที่างสัำงคมท่ี่�เป้ล่�ยนแป้ลงไป้ตัามยุคสำมัย โดูยแบ่งพ่�นท่ี่�จัดูแสำดูง 
ออกัเป็้น 14 โซึ่น แต่ัละโซึ่นสำามารถคลิกัเข้าไป้ดููแบบเสำม่อนจริง 
360 องศา และแบบสำามมิติั ทัี่�งยังม่เส่ำยงบรรยายและคำาบรรยาย 
อย่างละเอ่ยดู ซึึ่�งที่ำาให้เราสัำมผั่สำถึงป้ระสำบกัารณ์์กัารเท่ี่�ยวท่ี่�เสำม่อนจริง
มากัๆ และหากัไดู้ม่โอกัาสำไป้เดิูนช่มนิที่รรศกัารดู้วยตััวเองสัำกัครั�ง 
แล้วจะหลงรักัท่ี่�น่�แน่นอน 
 เท่ี่�ยวช่มท่ี่� www.museumsiam.org/ve-detail.php?MID=5&C
ID=20&CONID=2545&SCID=85 หร่อ www.museumsiam.org/
virtualexhibition/DecodeThai_4/ 
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แดนอาทิตย์อุทัยในมุมมองใหม่
 ถ้าถามว่าตัอนน่�อยากัเดิูนที่างเท่ี่�ยวต่ัางป้ระเที่ศท่ี่�ไหนมากัท่ี่�สำุดู ร้อยทัี่�งร้อย 
ตัอบว่าป้ระเที่ศญ่�ปุ่้นแน่นอน เพราะเป็้นจุดูหมายป้ลายที่างท่ี่�ม่จุดูเดู่นหลากัหลาย 
ทัี่�งแหล่งช่อป้ปิ้ง แฟชั่�น วัฒินธุรรม อาหารกัารกิัน แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยวธุรรมช่าติั และอ่�นๆ
แต่ัน่าเส่ำยดูายท่ี่�ตัอนน่�ยังไป้ไม่ไดู้ เราเลยจะช่วนไป้ตัะลอนเท่ี่�ยวผ่่านวิดู่โอของช่่อง 
Armadas ใน YouTube ดู้วยความคมชั่ดูสำมจริงจากัความละเอ่ยดูสูำงระดัูบ 8K 
ท่ี่�ท่ี่มงานใช้่อุป้กัรณ์์พิเศษถ่ายที่ำา และสำถานท่ี่�บางแห่งต้ัองเฝ้่ารอให้ถึงช่่วงเวลาท่ี่�เหมาะสำม
จึงจะถ่ายที่ำาแล้วตััดูต่ัอออกัมาให้ไดู้ดููกััน เช่่น ดูอกัซึ่ากุัระบานสำะพรั�งท่ี่�สำวนสำาธุารณ์ะ
ซึ่ากัป้ราสำาที่ที่าคาโตัะ ช่ายฝั่�งอันสำวยงามของโอโตัเบะ เม่องเล็กัๆ ท่ี่�อุดูมไป้ดู้วย
ธุรรมช่าติัและภูมิทัี่ศน์สำวยงาม เป็้นต้ัน กัารันต่ัเลยว่าดููแล้วอิ�มเอมจนอยากัต่ัตัั�วไป้ญ่�ปุ่้น
เดู่�ยวน่�เลย 
 เท่ี่�ยวช่มท่ี่� www.youtube.com/channel/UCJEjzXRDQN64Iu2elIRdbMQ/
videos

5 อุทยานแห่งชาติช่ือดังของสหรัฐอเมริกา 
 กัารเดิูนที่างไป้เย่อนสุำดูยอดูอุที่ยานแห่งช่าติั 
ของสำหรัฐอเมริกัาไม่ใช่่เร่�องยากัอ่กัต่ัอไป้ เพราะตัอนน่� 
ม่เว็บไซึ่ต์ัให้เราเท่ี่�ยวอุที่ยานแห่งช่าติัสำำาคัญๆ ถึง 5 แห่ง 
พร้อมกิัจกัรรมพิเศษในรูป้แบบเสำม่อนจริง 360 องศา 
ป้ระกัอบไป้ดู้วยอุที่ยานแห่งช่าติั Kenai Fjords พาเราพาย
เร่อคายักัท่ี่ามกัลางภูเขานำ�าแข็งและป่้นลงไป้ในรอยแยกั
ธุารนำ�าแข็ง อุที่ยานแห่งช่าติั Hawai’i Volcanoes ช่วนเรา
เดิูนป่้า ถำ�า หน้าผ่า และช่มกัารป้ะทุี่ท่ี่�เกิัดูจากัหินหลอมเหลว
หร่อลาวา ซึึ่�งหาช่มไดู้ยากัมากัๆ อุที่ยานแห่งช่าติั Carlsbad 
Caverns สำำารวจหินงอกัหินย้อยท่ี่�ม่อายุหลายแสำนป่้กั่อน 
ซึึ่�งสำวยแป้ลกัตัาไม่เหม่อนท่ี่�ไหน อุที่ยานแห่งช่าติั Bryce 
Canyon ดููดูาวยามคำ�าค่นเต็ัมท้ี่องฟ้าและช่มยอดูหิน 
ที่รงแหลมฮูดููอันม่ช่่�อเส่ำยง และสุำดูท้ี่ายอุที่ยานแห่งช่าติั 
Dry Tortugas พาเราดูำาดิู�งลงสู่ำก้ันมหาสำมุที่รเพ่�อช่มซึ่ากัเร่อ
จมใต้ัท้ี่องที่ะเลนับร้อยป่้ อ่านมาถึงตัรงน่�คิดูว่าน่าทึี่�งแล้ว 
ลองแวะไป้ดููแล้วจะทึี่�งยิ�งกัว่าน่�อ่กั
 เท่ี่�ยวช่มท่ี่� https://artsandculture.withgoogle.
com/en-us/national-parks-service/parks

โบสถ์น้อยซิีสทีน ศิิลปะงามวิจิตร ณ นครรัฐวาติกัน
 น่�ค่อสำถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวพลกุัพลา่นไป้ดู้วยนักัท่ี่องเท่ี่�ยว
และซ่ึ่�อตัั�วเข้าช่มยากัท่ี่�สุำดู แถมยังม่กัฎระเบ่ยบมากัมาย
ในกัารเข้าช่ม โดูยเฉพาะห้ามบันทึี่กัภาพและวิดู่โอ 
อย่างเดู็ดูขาดู เพราะแสำงแฟลช่จะที่ำาลายภาพจิตัรกัรรม
ฝ่าผ่นังชิ่�นเอกั The Last Judgement อันวิจิตัรงดูงาม 
ของศิลปิ้นระดัูบโลกั ไมเคิลแองเจโล ซึึ่�งต้ัองไป้ดููดู้วยตัา
ตััวเองสัำกัครั�งในช่่วิตั แต่ัตัอนน่�ยังไป้ไม่ไดู้ ก็ัสำามารถเข้าไป้
เย่�ยมช่มผ่่านระบบออนไลน์ในรูป้แบบ 360 องศา ท่ี่�ให้
ความรู้สึำกัเหม่อนเราย่นอยู่หน้าผ่ลงานชิ่�นน่� นอกัจากันั�น
ในเว็บไซึ่ต์ัเดู่ยวกัันยังพาเราช่มศิลป้ะชิ่�นสำำาคัญในส่ำวนต่ัางๆ เช่่น Raphael's Rooms เพ่�อช่มศิลป้ะยุคฟ้�นฟูศิลป้วิที่ยากัาร พิพิธุภัณ์ฑ์์ Pio Clementino 
ท่ี่�ม่ป้ระติัมากัรรมคลาสำสิำกั เป็้นต้ัน ใครรู้ตััวว่าช่อบแวะช่มงานศิลป้ะระหว่างเดิูนที่างจะต้ัองไม่ผิ่ดูหวังกัับท่ี่�น่�แน่นอน
 เท่ี่�ยวช่มท่ี่� www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html
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กรุุงเทพปรุะกันภััยมอบเงิน 1 ล้้านบาท สมทบโครุงการุปรุะกันภััยรุวมใจ มอบวัคซีีนต้้านโควิดส่�ปรุะชาชน

โครุงการุ GIVE NEVER STOP โดย สวพ.FM91 รุ�วมกับ BKI คว้ารุางวัล้ส่�อสรุ้างสรุรุค์คุณธรุรุมอวอร์ุด ปี 2563

BKI ปฏิิรุ่ปรุะบบปรุะกันภััยหลั้กครัุ�งใหญ่�ให้ทันสมัยรุองรัุบไล้ฟ์์สไต้ล์้ล่้กค้า
พรุ้อมเดินหน้าพัฒนาการุบริุการุให้ดียิ�งข้ึ้�น

บริษัที่ กัรุงเที่พป้ระกัันภัย จำากััดู (มหาช่น) มุ่งมั�นพัฒินาองค์กัรให้เติับโตัอย่างยั�งย่นสู่ำความเป็้นองค์กัรคุณ์ภาพระดัูบมาตัรฐานสำากัล โดูยให้ความสำำาคัญต่ัอ 
กัารพัฒินากัระบวนกัารที่ำางานท่ี่�ยึดูถ่อลูกัค้าเป็้นศูนย์กัลาง ภายใต้ักัารบริหารจัดูกัารอย่างเป็้นระบบ พร้อมนำานวัตักัรรมและเที่คโนโลย่ท่ี่�ทัี่นสำมัยมาใช้่ในกัารที่ำางาน
ของหน่วยงานต่ัางๆ ให้เกิัดูป้ระสิำที่ธิุภาพและไดู้รับป้ระสิำที่ธิุผ่ลสูำงสุำดู ล่าสุำดูบริษัที่ฯ ตััดูสิำนใจพัฒินาเป้ล่�ยนแป้ลงระบบงานป้ระกัันภัยหลักัครั�งสำำาคัญ ภายใต้ัโครงกัาร 
Core Business System (CBS) โดูยให้ความไว้วางใจ Sapiens International Corporation จากัอิสำราเอล ซึึ่�งเป็้นบริษัที่ผู้่พัฒินาซึ่อฟต์ัแวร์ป้ระกัันภัยชั่�นนำาระดัูบโลกั
เข้ามาช่่วยออกัแบบและพัฒินาระบบงานหลักัของบริษัที่ฯ ที่ดูแที่นระบบเดิูม โดูยท่ี่�ระบบดัูงกัล่าวถูกัพัฒินาดู้วยเที่คโนโลย่ท่ี่�ทัี่นสำมัย และออกัแบบอย่างเป็้นสำากัล 
ครอบคลุมกัารที่ำางานของหน่วยงานหลักัของบริษัที่ฯ ทัี่�งกัระบวนกัารรับป้ระกัันภัยจนถึงกัารเร่ยกัร้องค่าสิำนไหมที่ดูแที่น (End-to-end Solutions) ของกัลุ่มลูกัค้า 
รายย่อยและลูกัค้าธุุรกิัจองค์กัร ผ่่านผ่ลิตัภัณ์ฑ์์ป้ระกัันภัยกัว่า 90 แผ่น รวมถึงกัารรับป้ระกัันภัยต่ัอในกัลุ่มธุุรกิัจป้ระกัันภัย

ทัี่�งน่� กัารเป้ล่�ยนแป้ลงระบบซึ่อฟต์ัแวร์ดัูงกัล่าวจะช่่วยให้กัารดูำาเนินงานของบริษัที่ฯ ม่ป้ระสิำที่ธิุภาพมากัยิ�งขึ�น ช่่วยเสำริมกัารที่ำางานในดู้านกัารบริหารจัดูกัารข้อมูล 
และเพิ�มป้ระสิำที่ธิุภาพระบบกัารบริกัารป้ระกัันภัย รองรับกัารเติับโตัของบริษัที่ฯ และสำามารถตัอบโจที่ย์ความต้ัองกัารและสำร้างความพึงพอใจให้แก่ัลูกัค้า 
ไดู้อย่างสูำงสุำดู ซึึ่�งถ่อเป็้นก้ัาวสำำาคัญในกัารเป้ล่�ยนแป้ลงกัารดูำาเนินงานของธุุรกิัจป้ระกัันวินาศภัยในป้ระเที่ศไที่ย โดูยม่ PwC ป้ระเที่ศไที่ย เป็้นท่ี่�ป้รึกัษาและให้คำาแนะนำา 
ในกัารดูำาเนินงานร่วมกัันในครั�งน่�

BKI คว้าคะแนนเต็้ม 100 จากการุปรุะเมินคุณภัาพการุจัดปรุะชุมผู้่้ถ่ือหุ้นแบบ New Normal
บริษัที่ กัรุงเที่พป้ระกัันภัย จำากััดู (มหาช่น) ไดู้รับกัารป้ระเมินคุณ์ภาพกัารจัดูป้ระชุ่มสำามัญผู้่ถ่อหุ้น ป้ระจำาป่้ 2564 จากัสำมาคมส่ำงเสำริมผู้่ลงทุี่นไที่ย ซึึ่�งไดู้รับ 

มอบหมายจากัสำำานักังานคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รัพย์และตัลาดูหลักัที่รัพย์ (กั.ล.ตั.) ให้ดูำาเนินกัารป้ระเมินคุณ์ภาพกัารจัดูป้ระชุ่มสำามัญผู้่ถ่อหุ้น ป้ระจำาป่้ 2564  
โดูยกัรุงเที่พป้ระกัันภัยผ่่านกัารป้ระเมินไดู้รับผ่ลคะแนนเต็ัมอยู่ท่ี่�ร้อยละ 100 จากักัารท่ี่�บริษัที่ฯ ไดู้ป้รับเป้ล่�ยนรูป้แบบกัารป้ระชุ่มผู้่ถ่อหุ้น ครั�งท่ี่� 28 ผ่่านส่ำ�ออิเล็กัที่รอนิกัส์ำ 
เพ่�อให้สำอดูคล้องกัับวิถ่ New Normal ในช่่วงสำถานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดูของโรคโควิดู-19 โดูยยังคงยึดูถ่อแนวป้ฏิิบัติัตัามหลักัเกัณ์์ข้อบังคับและหลักัป้ฏิิบัติัของ 
ธุรรมาภิบาลท่ี่�ดู่ สำะท้ี่อนให้เห็นถึงกัารให้ความสำำาคัญของคณ์ะผู้่บริหารท่ี่�ให้ความร่วมม่อกัับหน่วยงานต่ัางๆ ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง สำามารถที่ำางานสำอดูป้ระสำานไดู้อย่าง 
ม่ป้ระสิำที่ธิุภาพ ที่ำาให้กัารจัดูป้ระชุ่มดัูงกัล่าวสำำาเร็จลุล่วงไดู้ตัามเป้้าหมาย

 บริษัที่ กัรุงเที่พป้ระกัันภัย จำากััดู (มหาช่น) ตัระหนักัถึงความสำำาคัญในกัารเร่งสำร้างภูมิคุ้มกััน
กัารติัดูเช่่�อโควิดู-19 ให้แก่ัป้ระช่าช่น โดูย ดูร.อภิสิำที่ธิุ� อนันตันาถรัตัน ป้ระธุานคณ์ะผู้่บริหารและ
กัรรมกัารผู้่อำานวยกัารใหญ่ มอบเงินจำานวน 1,000,000 บาที่ ให้แก่ั ดูร.สุำที่ธิุพล ที่ว่ชั่ยกัาร เลขาธิุกัาร
สำำานักังานคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับและส่ำงเสำริมกัารป้ระกัอบธุุรกิัจป้ระกัันภัย (คป้ภ.) เพ่�อสำมที่บทุี่น 
ในโครงกัารป้ระกัันภัยรวมใจ มอบวัคซ่ึ่นต้ัานโควิดูสู่ำป้ระช่าช่น สำำาหรับกัารจัดูสำรรวัคซ่ึ่นซิึ่โนฟาร์ม 
จากัราช่วิที่ยาลัยจุฬาภรณ์์ให้แก่ัป้ระช่าช่นทัี่�วไป้จำานวน 10,000 ราย (20,000 โดูสำ) โดูยเฉพาะอย่างยิ�ง
กัลุ่มผู้่พิกัารและกัลุ่มเป้ราะบางท่ี่�ไม่สำามารถเข้าถึงวัคซ่ึ่นป้้องกัันกัารติัดูเช่่�อโควิดู-19 เร่งสำร้าง
ภูมิคุ้มกัันหมู่และลดูกัารแพร่ระบาดูของโรคโควิดู-19 ตัอกัยำ�าจิตัสำำานึกัของกัารเป็้นผู้่ให้และ 
ความรับผิ่ดูช่อบต่ัอสัำงคมโดูยรวมท่ี่�บริษัที่ฯ ยึดูมั�นป้ฏิิบัติัมาโดูยตัลอดู 

โครงกัาร GIVE NEVER STOP มอบอุป้กัรณ์์ช่่วยช่่วิตั โดูยสำถาน่วิที่ยุข่าวจราจร สำวพ.FM91 และม่บริษัที่ 
กัรุงเที่พป้ระกัันภัย จำากััดู (มหาช่น) เป็้นผู้่ให้กัารสำนับสำนุนหลักั ไดู้รับรางวัลส่ำ�อสำร้างสำรรค์คุณ์ธุรรมอวอร์ดู 
ป่้ 2563 (Moral Media Awards 2020) จัดูโดูยศูนย์คุณ์ธุรรม (องค์กัารมหาช่น) ซึึ่�งจัดูขึ�นเป็้นป่้แรกัและ 
เป็้นส่ำวนหนึ�งในงานสำมัช่ช่าคุณ์ธุรรมแห่งช่าติั ครั�งท่ี่� 11 ในรูป้แบบ Virtual Live ผ่่านที่าง Facebook ศูนย์
คุณ์ธุรรม และ Facebook กัองทุี่นพัฒินาส่ำ�อป้ลอดูภัยและสำร้างสำรรค์ โดูยม่คุณ์อิที่ธิุพล คุณ์ป้ล่�ม รัฐมนตัร่
ว่ากัารกัระที่รวงวัฒินธุรรม เป็้นป้ระธุาน ทัี่�งน่� เพ่�อป้ระกัาศยกัย่องให้รางวัลแก่ับุคคลหร่อหน่วยงานท่ี่�ผ่ลิตัส่ำ�อ 
โดูยนำาแง่มุมท่ี่�เก่ั�ยวข้องดู้านคุณ์ธุรรมท่ี่�ส่ำงผ่ลกัระที่บต่ัอจิตัสำำานึกัและเกิัดูป้ระโยช่น์ต่ัอสัำงคมส่ำวนรวมอย่าง 

กัว้างขวางมาเผ่ยแพร่และขยายผ่ลในส่ำ�อรูป้แบบต่ัางๆ ให้ป้ระช่าช่นไดู้รับรู้ เข้าใจ และเกิัดูแรงบันดูาลใจในกัารที่ำาความดู่ดู้านต่ัางๆ
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ยกัเลิิกัหรืือเปล่ิ�ยนแปลิง
อ่เมลิรัืบวารืสารื BKI News

 BKI News 
ฉบับอิเล็ิกัทรือนิกัส์

กรุุงเทพปรุะกันภััยส�ง e-Policy เพ่�อต้อบสนองไล้ฟ์์สไต้ล์้ปัจจุบันขึ้องล่้กค้า  

ประเภทประกันภัยท่ีจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Policy 

• ป้ระกัันภัยรถยนต์ั      • ป้ระกัันภัยอุบัติัเหตุั      • ป้ระกัันภัยสุำขภาพ      • ป้ระกัันอัคค่ภัย      

การแจ้งเคลมสินไหมทดแทน

• ลูกัค้าสำามารถใช้่กัรมธุรรม์ป้ระกัันภัยอิเล็กัที่รอนิกัส์ำ หร่อ e-Policy เป็้นหลักัฐานในกัารอ้างอิงและกัารแจ้งเคลมสิำนไหมที่ดูแที่นไดู้ทัี่นท่ี่โดูยไม่ต้ัองเร่ยกัพิมพ์เอกัสำาร 

• กัรณ่์กัารแจ้งเคลมอุบัติัเหตุัสำำาหรับป้ระกัันภัยรถยนต์ั สำามารถแจ้งเคลมไดู้ง่ายๆ ผ่่านสำายดู่วน โที่ร. 1620 ตัลอดู 24 ชั่�วโมง หร่อแจ้งที่าง 
LINE @bangkokinsurance โดูยลูกัค้าจะไดู้รับเอกัสำารกัารเคลมออนไลน์เพ่�อใช้่เป็้นหลักัฐานคู่กัับกัรมธุรรม์ป้ระกัันภัยอิเล็กัที่รอนิกัส์ำ หร่อ e-Policy และในกัาร 
นำารถยนต์ัเข้าซ่ึ่อมท่ี่�อู่ในสัำญญาหร่อศูนย์ซ่ึ่อมตััวแที่นจำาหน่าย ลูกัค้าสำามารถแจ้งช่่�อ-นามสำกุัล และที่ะเบ่ยนรถยนต์ักัับอู่ไดู้ทัี่นท่ี่ โดูยค้นหารายช่่�ออู่ในสัำญญา/
ศูนย์ซ่ึ่อมตััวแที่นจำาหน่ายท่ี่� www.bangkokinsurance.com/claim/distributor

 BKI iCare 
รืะบบ iOS

 BKI iCare 
รืะบบ Android

 LINE 
@bangkokinsurance

บริษัที่ กัรุงเที่พป้ระกัันภัย จำากััดู (มหาช่น) ให้บริกัารกัรมธุรรม์ป้ระกัันภัยในรูป้แบบ
อิเล็กัที่รอนิกัส์ำ หร่อ e-Policy แก่ัลูกัค้า เพ่�อช่่วยอำานวยความสำะดูวกัในกัารไดู้รับกัรมธุรรม์
มากัขึ�น รวมถึงช่่วยรักัษาสิำ�งแวดูล้อม ดู้วยกัารลดูป้ริมาณ์กัารใช้่กัระดูาษและลดูกัารสัำมผั่สำ
เช่่�อโรคจากักัระดูาษดู้วย โดูยบริษัที่ฯ จะจัดูส่ำงกัรมธุรรม์ e-Policy ในรูป้แบบซึ่อฟต์ัไฟล์
ที่าง SMS และอ่เมลท่ี่�ลูกัค้าระบุไว้ จากันั�นลูกัค้าสำามารถจัดูเก็ับไฟล์ดัูงกัล่าวไดู้ในโที่รศัพท์ี่
ม่อถ่อหร่อสำมาร์ตัโฟน จึงที่ำาให้เร่ยกัดููกัรมธุรรม์ไดู้ทุี่กัท่ี่� ทุี่กัเวลา ทัี่�งน่� หากัอ่เมลสูำญหาย ลูกัค้า
ยังสำามารถดููกัรมธุรรม์ผ่่านแอป้พลิเคชั่น BKI iCare หร่อ LINE @bangkokinsurance ไดู้ดู้วย 

สำามารถดูาวน์โหลดูแอป้พลิเคชั่น BKI iCare ไดู้ทัี่�งในระบบ iOS และ Android 
และเพิ�มเพ่�อนกัับกัรงุเที่พป้ระกัันภยัไดู้ท่ี่� LINE @bangkokinsurance หร่อสำแกัน QR Code 
ดู้านล่างน่�

กัรุงเที่พป้ระกัันภัยขอขอบพระคุณ์ลูกัค้า/คู่ค้าท่ี่�ให้กัารตัอบรับวารสำาร BKI News ฉบับอิเล็กัที่รอนิกัส์ำ ทัี่�งน่� เพ่�อให้กัารส่ำงวารสำารซึึ่�งป้ระกัอบดู้วย 
ข้อมูลข่าวสำาร กัารป้ระช่าสัำมพันธ์ุ โป้รโมชั่น และสิำที่ธิุพิเศษผ่่านที่างอ่เมลของลูกัค้า/คู่ค้าสำอดูคล้องกัับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่ำวนบุคคล พ.ศ. 2562 
บริษัที่ฯ จึงขอสำอบถามความป้ระสำงค์กัารรับวารสำาร BKI News ฉบับอิเล็กัที่รอนิกัส์ำ ดัูงน่� 

จาก BKI ถึึงผู้้้อ่านิเพื�อพร้อมเข้าส้่การบังคับใชั้้ พ.ร.บ.ค้้มครองข้อม้ลส่ว้นิบ้คคล

พิ่.ร.บ.คุ้มครองข้้อมูลูส่วนบุคคลูกับการยกเลูิกห้รือจัดการวารสาร BKI News ฉบับอิเลู็กที่รอนิกส์

1. กัรณ่์ลูกัค้า/คู่ค้าต้ัองกัารยกัเลิกักัารรับวารสำาร BKI News ฉบับอิเล็กัที่รอนิกัส์ำ

2. กัรณ่์ลูกัค้า/คู่ค้าต้ัองกัารเป้ล่�ยนแป้ลงอ่เมล หร่อเพิ�ม/ลดูจำานวนอ่เมลในกัารรับวารสำาร BKI News ฉบับอิเล็กัที่รอนิกัส์ำ 
  สำามารถแจ้งความป้ระสำงค์ดัูงกัล่าว พร้อมช่่�อ-นามสำกุัล และอ่เมลท่ี่�ต้ัองกัารยกัเลิกั เป้ล่�ยน หร่อเพิ�ม/ลดู 
  ส่ำงมาไดู้ท่ี่�อ่เมล corp.comm1@bangkokinsurance.com หร่อสำแกัน QR Code 

การติดตามวารสาร BKI News ฉบับอิเลู็กที่รอนิกส์

สำำาหรับลูกัค้า/คู่ค้า ผู้่ท่ี่�อ่านวารสำาร BKI News อย่างต่ัอเน่�องในรูป้แบบรูป้เล่ม ยังสำามารถติัดูตัามอ่านไดู้ 
ในรูป้แบบอิเล็กัที่รอนิกัส์ำตัาม QR Code ท่ี่�แนบมาน่�
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