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เข้าสู่ช่วงอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอากาศร้อน 
เข้าสู่ฤดูฝน ที่มีฝนตกทุกวันท�าให้อากาศเย็นขึ้น การดูแล
สุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคภัยต่างๆ จึงเป็นสิ่งส�าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างโรคไข้หวัดใหญ่ โรคร้ายที่เกิดจากยุง 5 โรค 
และโรคมือ เท้า ปาก ที่มักเกิดและแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน 
และยังเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ใน BKI Story กรุงเทพประกันภัย 
แคร์ลูกค้าทุกช่วงวัยด้วยการออกกรมธรรม์ประกันภัย  
3 โรคกวนใจ คุ้มครองโรคดังกล่าว และน�าเสนอข้อมูลและ
วิธีป้องกันการเกิดโรคในคอลัมน์ BKI Care นอกจากนี้ ยังมี
วิธีการดูแลเฟอร์นิเจอร์ Outdoor ในฤดูฝนกับ Navigator 

Backpack แนะน�าสถานท่ีท่องเท่ียวที่น่าสนใจใกล ้
แนวรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินที่ก�าลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆ นี้ 
รวมถงึเทคโนโลยีระบบโทรศพัท์ 5G ท่ีคนไทยใกล้จะได้ใช้กนั 
ปิดท้ายความเคลื่อนไหวของกรุงเทพประกันภัยในคอลัมน์ 
We’re together

สุธิดา มลิลา
Contributing Editor
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กรุงเทพประกันภัยส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
ห่วงใยเยาวชน
กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน 
ให้ความรู ้ด้านการปฐมพยาบาล สาธิตการท�า CPR และสาธิต 
การดับเพลิง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองน�้าส้มวิทยาคม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน เม่ือวันที่  
11 มิถุนายน 2562

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื BKI จดักจิกรรมส่งเสรมิ
ความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนหนองน�้าส้มวิทยาคม 
โดยมีคณุสชุาต ิจริายวุฒัน์ ผู้อ�านวยการ 
ธรุกจิสาขาและการร่วมทนุ น�าพนกังาน 
ทีมอาสาบรรเทาภัย (Emergency 
Response Team: ERT) ของบริษัทฯ 
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล 
เบื้องต้น สาธิตการปั๊มหัวใจ (CPR) 
เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หมดสติ และสาธิตการดับเพลิง ให้แก่นักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ 4-5 จ�านวน 53 คน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 
ขัน้พืน้ฐานในการช่วยเหลอืผู้ประสบเหตใุนกรณฉีกุเฉนิ มคีวามพร้อมส�าหรบั 
การระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที และยังสามารถน�าความรู้ที่ได้รับ 
ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบอุปกรณ์ดับเพลิง ชุดเฝือก ไม้ดามแขน ขา 
และกระเป๋ายา ให้แก่โรงเรยีนหนองน�า้ส้มวทิยาคม โดยมคีณุณฏัฐนธิ กาลพัฒน์ 
ผูอ้�านวยการ เป็นผู้รบัมอบ เพือ่เป็นอปุกรณ์ส�าหรบัใช้ในการป้องกนัภยัท่ีอาจ
เกดิขึน้ได้ ณ โรงเรยีนหนองน�า้ส้มวทิยาคม อ�าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา



กรุงเทพประกันภัยเพิ่มความห่วงใยให้ทุกคนในครอบครัวย่ิงขึ้น โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาแผนประกันภัยคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคท่ีก่อให้เกิด 
ความกวนใจท้ังเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยการมอบผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวญัและผลประโยชน์ชดเชยรายวนั กรณเีป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ BKI ออกแผนประกันภัยสุขภาพใหม่ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย กับประกันภัย 3 โรคกวนใจ ที่ให้ 
ความคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยการเจ็บป่วยจาก 3 กลุ่มโรค ได้แก่ 

1. โรคไข้หวัดใหญ่ 

2. โรคมือ เท้า ปาก

3. โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ หรือโรคร้ายจากยุง 5 โรค คือ โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus 
Disease) โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis) โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) และโรคไข้มาลาเรีย (Malaria) 
หรือโรคไข้ป่า

โดยจะให้ความคุ้มครองค่าผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญและผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีผู้เอาประกันภัยเข้าการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน 
(IPD) ในโรงพยาบาล แบ่งความคุ้มครองออกเป็น 2 แผน ดังนี้

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ จากกรุงเทพประกันภัย

ประกันภัย 3 โรคกวนใจจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 0 - 70 ปี และต่ออายุได้ถึง 100 ปี โดยสามารถท�าประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน  
2 ฉบบั ทัง้น้ี กรณทีีผู้่เอาประกนัภยัเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโรคใดโรคหนึง่ในระยะเวลาเอาประกนัภยัแล้ว ถอืเป็นอันสิน้สดุความคุม้ครองของกรมธรรม์ 

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ
โรครายจากยุง ไขหวัดใหญ มือเทาปาก 

 

มอบความหวงใยใหคนที่คุณรัก สรางความอุนใจใหทั้งครอบครัว
ครอบคลุม ดวยแผนประกันภัยที่เหมาะกับทุกชวงวัย คุมครองทั้งการเจ็บปวยจากโรครายที่เกิดจากยุง โรคไขหวัดใหญ โรคมือ เทา ปาก 
สบายใจ เมื่อนอนโรงพยาบาลยังไดรับคาชดเชยปลอบขวัญและเง�นชดเชยรายวัน ชวยแบงเบาภาระคาใชจายจากการรักษาพยาบาล
มั่นใจ รับประกันภัยตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 70 ป และตออายุกรมธรรมอยางตอเนื่องไดจนถึงอายุ 100 ป
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หมายเหตุ
1. โรคติดตอที่มียุงเปนพาหะ ไดแก โรคไขเลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) โรคไขสมองอักเสบ เจ อี
   (Japanese Encephalitis) โรคไขปวดขอยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) โรคไขมาลาเรีย (Malaria) หรือโรคไขจับสั่นหรือไขปา
2. รับประกันภัยตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 70 ป และสามารถตออายุกรมธรรมไดจนถึงอายุ 100 ป
3. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนใหปดขึ้น
4. ผูเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยไดสูงสุดไมเกิน 2 ฉบับ
5. บริษัทฯ จะจายผลประโยชนหลังจากที่กรมธรรมประกันภัยในปแรกมีผลบังคับแลวเกินกวา 15 วัน
6. เพื่อประโยชนสูงสุดของผูเอาประกันภัย กรุณาตรวจสอบทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัยกับเจาหนาที่
7. ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8. การแถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจายเงินตามสัญญาประกันภัย
9. เบี้ยประกันภัยดังกลาวรวมอากรและภาษีแลว

ตารางความคุมครองและเบี้ยประกันภัย หนวย: บาท

ผลประโยชนชดเชยปลอบขวัญ กรณีเปนผูปวยในติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน 

(แตละโรคชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

- โรคไขหวัดใหญ

- โรคมือ เทา ปาก

- โรคติดตอที่มียุงเปนพาหะ

ผลประโยชนชดเชยรายวัน กรณีเปนผูปวยใน

(แตละโรคชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย และชดเชยสูงสุด 30 วันนับจากวันแรกที่เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน)

- โรคไขหวัดใหญ

- โรคมือ เทา ปาก

- โรคติดตอที่มียุงเปนพาหะ
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ประกันภัย 3 โรคกวนใจ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคร้ายจากยุง เริ่มขายครั้งแรกที่งาน Amarin Baby&Kids Fair ครั้งที่ 14 
ในวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2562 ณ ฮอลล์ 98 - 99 ไบเทค บางนา ผู้ที่สนใจประกันภัยดังกล่าวและประกันภัยอื่นๆ ของกรุงเทพประกันภัย 
สามารถติดต่อสอบถามและซื้อประกันภัย พร้อมรับโปรโมชันพิเศษและของสมนาคุณมากมายได้ที่กรุงเทพประกันภัย บูท S17
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ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 
เป็นโรคท่ีเกิดข้ึนประจ�าและมีผู้ป่วยจ�านวนมากใน

ช่วงหน้าฝนและหน้าหนาว สามารถเกิดขึ้นได้กับคน 
ทุกวัย

สาเหตุ

การติดต่อกันผ่านทางอากาศหรือระบบทางเดิน
หายใจ หรือการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา 
(Influenza Virus) ซึ่งมีหลายชนิด โดยเชื้อไวรัสที่พบใน
มนุษย์แบ่งเป็น 3 ชนิดคือ ชนิด A เป็นเชื้อไวรัสที่พบ
มากที่สุดในผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ โดยแบ่งย่อยได้อีก เช่น 
A(H1N1) A(H3N2) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รองลงมาเป็น 
ชนิด B และชนิด C ที่พบการระบาดน้อยกว่า

อาการ

ความแตกต่างของไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดธรรมดา 
คอื ไข้หวัดใหญ่มกัจะเกิดขึน้อย่างเฉยีบพลนัทนัททีนัใด 
ในขณะท่ีไข้หวัดธรรมดาอาการจะค่อยเป็นค่อยไป  
โดยอาการท่ีเห็นได้ชดัคอื ไข้หวดัใหญ่จะมอีาการไข้ขึน้สงู 
39-40 องศาเซลเซยีส ตวัร้อน ปวดเม่ือยตามกล้ามเนือ้มาก 
โดยเฉพาะทีห่ลัง ต้นแขน ต้นขา ปวดศรีษะ อาจมอีาการ
หนาวสั่นรวมด้วย ผู ้ป่วยไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการ
แทรกซ้อนของโรคได้ เช่น โรคปอดอักเสบ และโรคสมอง
อกัเสบ ซ่ึงมกัเกดิกบักลุม่เสีย่งคอื เดก็เล็ก ผู้สูงอายุ และ
ผู้ที่มีโรคประจ�าตัวบางอย่าง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด 
โรคเบาหวาน โรคไต โรคเอดส์ ดงันัน้ควรพบแพทย์ทนัที
เมื่อทราบว่ามีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่

การรักษาและป้องกัน

ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สามารถรักษาตัวให้หายจากโรค
ได้เองที่บ้าน โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ออกไป 
อยูใ่นทีส่าธารณะ เม่ือมไีข้ให้ใช้ผ้าชุบน�า้เชด็ตวั รบัประทาน 
ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) เพื่อลดไข้ได้  
ใส ่หน ้ากากอนามัยและท�าความสะอาดล ้างมือ 

เพื่อลดการแพร่เชื้อและป้องกันการติดต่อของไวรัส แต่ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นใน 2-3 วัน 
เช่น ไข้สงูมากจนเพ้อ ซมึ หายใจหอบ หายใจล�าบาก เจบ็แน่นหน้าอก หน้ามดื มอีาการ 
ขาดน�้าและด่ืมน�้าไม่เพียงพอ ควรรีบไปพบแพทย์ และส�าหรับผู ้ป่วยที่มีข้อบ่งช้ี 
ทางการแพทย์ เช่น ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง แพทย์จะมีการพิจารณาให้ 
ยาต้านไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่ คือ ยาโอลเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir) รับประทาน

ส�าหรับการป้องกันไข้หวัดใหญ่ เราสามารถท�าได้โดยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน�้าและ
สบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลท�าความสะอาดมือ หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น 
แก้วน�้า หลอดดูดน�้า ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า และแนะน�าให้ฉีดวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมจากตารางฉีดวัคซีนตามปกติ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็น 
โรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย ได้แก่ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หรือเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง  
19 ปี 

โรคกวนใจ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือ เท้า ปาก
เพราะสภาพอากาศในปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงบ่อย โดยเฉพาะในหน้าฝนท่ีมักท�าให้คนส่วนใหญ่ ท้ังวัยเด็กและผู้ใหญ่ ต่างป่วยด้วย 
โรคมากมาย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ท่ีมีอาการเฉียบพลันมากกว่าไข้หวัดธรรมดา และโรคมือ เท้า ปาก ท่ีปัจจุบันพบมากในเด็กเล็ก  
และผู้ใหญ่ก็สามารถเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน
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โรคมือ เท้า ปาก 
(Hand Foot Mouth Disease)

ในช่วงหน้าฝน หลายคนจะได้ยินชื่อของโรคมือ เท้า ปาก 
ที่มักระบาดในช่วงดังกล่าว โดยเฉพาะในกลุ่มของทารกและ
เด็กเลก็ จดัได้ว่าเป็นโรคทีส่ร้างความกงัวลให้กบัคณุพ่อคณุแม่
อยู่ไม่ใช่น้อย

สาเหตุ

โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ ่ม 
เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ซึ่งมีมากกว่า 100 สายพันธุ์  
โดยสายพันธุ์ท่ีท�าให้เกิดโรคที่พบได้บ่อย เช่น คอกซากีไวรัส 
เอ16 (Coxsackievirus A16) และบางส่วนอาจเกิดจากเอนเทอโร 
ไวรัส 71 (Enterovirus 71) โดยเชื้อไวรัสสามารถติดต่อกันได้ผ่าน
การไอหรือจาม การสัมผัสของเหลวหรือของเสียที่ปนเปื้อนเชื้อ 
นอกจาก 2 สายพันธุ์นี้ ยังมีไวรัสสายพันธุ์อ่ืนๆ ที่สามารถ
เป็นต้นเหตุของโรคมือ เท้า ปากได้ คือ กลุ่มเอนเทอโรไวรัส 
เช่น กลุม่โปลโิอไวรสั (Polioviruses) กลุม่เอก็โค่ไวรสั (Echoviruses) 
และกลุ่มเอนเทอโรไวรัสชนิดอื่นๆ (Enteroviruses) กลุ่มเสี่ยง 
ที่มีโอกาสเป็นโรคคือ เด็กทารกและเด็กเล็กอายุต�่ากว่า 5 ปี  
แต่สามารถเกิดกับเด็กโตและผู้ใหญ่ได้เช่นกัน โดยทั่วไปผู้ป่วย
จะมีอาการดีขึ้นและหายป่วยภายในเวลาประมาณ 7-10 วัน

อาการ

โรคมือ เท้า ปาก มีระยะฟักตัว 3-6 วัน โดยหลังจาก 
ได้รับเชื้อ ผู้ป่วยจะเริ่มมีไข้สูง 38-39 องศาเซลเซียส คล้ายกับ
อาการของไข้หวัด หลังจากมีไข้ 1-2 วัน จะเริ่มมีตุ่มใส ผื่น 

หรือแผลร้อนในเกิดขึ้นภายในปาก และแผลอักเสบบริเวณมือ ฝ่ามือ เท้า ฝ่าเท้า 
อาการป่วยอื่นๆ เช่น ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดท้อง เบื่ออาหาร และมีอาการ
ไข้ร่วมด้วยเป็นระยะเวลา 5-7 วนั นอกจากนีอ้าจเกดิภาวะแทรกซ้อนทีร่นุแรง เช่น 
เยือ่หุม้สมองอกัเสบ สมองอักเสบ อมัพาตกล้ามเน้ืออ่อนปวกเปียก หรอืกล้ามเนือ้
หัวใจอักเสบ ไปจนถึงเสียชีวิตได้ 

การรักษาและป้องกัน

ปัจจุบันโรคมือ เท้า ปาก ไม่มีวิธีการรักษาโดยเฉพาะให้หายขาดในทันที  
การรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการของผู้ป่วย เช่น หากผู้ป่วยเพลียจาก 
การขาดอาหารและน�้า ก็จะให้น�้า นม และอาหารอ่อน ในรายที่เพลียมากอาจให้
นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลและให้น�้าเกลือทางหลอดเลือด ร่วมกับให้ยาลดไข ้
แก้ปวด และ/หรือ หยอดยาชาในปากเพื่อลดอาการเจ็บแผลในปาก ร่วมกับ 
การเฝ้าระวังสังเกตอาการของภาวะแทรกซ้อนทางสมองและหัวใจ เป็นต้น หรือ
ถ้าผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ก็รับประทานยาตามท่ีแพทย์สั่ง แต่ถ้าอาการ 
ยังไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

แม้จะยงัไม่มวีคัซีนป้องกนัโรคมอื เท้า ปาก ได้ แต่มแีนวทางปฏบิตัเิพือ่ลดโอกาส 
ในการติดเชื้อที่จะท�าให้เกิดโรค รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้ เช่น 
การรักษาอนามัยส่วนบุคคล ทั้งล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน�้าสะอาดบ่อยๆ  
ก่อนหยิบอาหาร รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ดื่มน�้าสะอาด ท�าความสะอาด
เส้ือผ้า เครือ่งใช้เพ่ือช่วยก�าจดัเช้ือโรคส่ิงสกปรกทีอ่าจมีการปนเป้ือนเชือ้ หากเดก็
มีอาการของโรคมือ เท้า ปาก ให้รีบพาไปพบแพทย์ และหากแพทย์วินิจฉัยว่า 
เป็นโรคมือ เท้า ปาก ต้องให้เด็กพักรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหาย หรืออย่างน้อย 
1 สัปดาห์ 

สิ่งส�าคัญที่สุดคือ คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกที่สุด จะต้องหมั่น
สังเกตอาการ หากลูกมีอาการป่วยที่ผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ทันที
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5G คืออะไร

5G ย่อมาจาก 5th Generation of Cellular 
Mobile Communications เป็นเจนเนอเรชนัที ่5 ของ
การสื่อสารด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยระบบโทรศัพท ์
มือถือที่เคยใช้กันมาก่อนหน้านี้ สามารถแบ่งออก 
เป็นช่วงเวลา ได้แก่ ยุคแรกคือ 1G เป็นยุคที่สื่อสาร
คุยกันผ่านเสียงบนโทรศัพท์มือถือระบบอนาล็อก  
ต่อมามีการพัฒนาให้รองรับการส่งข้อความหากัน
เรียกว่า ยุค 2G จากนั้นก็เข้าสู่ยุค 3G ที่สามารถ 
เช่ือมต่อและเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้
ด้วยความเร็วระหว่าง 20 kbps ถึง 42.2 Mbps เป็น 
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตท่ัวไป จนมาถึงยุคปัจจุบัน 
คอืยคุ 4G ทีส่ามารถชมภาพ เสียง หรอืหนงัออนไลน์
ได้ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น เช่น 4G LTE (100 Mbps), 
4G LTE Cat.4 (150 Mbps) และ 4G LTE Advanced 
(1,000 Mbps)

โดยระบบ 5G ได้มกีารพัฒนาการใช้งานด้านต่างๆ ดงันี้ 

1. ตอบสนองไวกว่า

ในระบบ 4G จะสั่งงานควบคุมสิ่งต่างๆ ได้ด้วย
ความเร็วที่ 20 - 30 ms (Milli-second คือ 1:1,000 
วินาที) แต่ถ้าใช้ระบบ 5G จะเร็วขึ้น 10 เท่า โดยจะ
สั่งงาน IoT (Internet of Things) หรือสมาร์ตดีไวซ์ได้
เร็วจริงถึง 3-4 ms

2. รับส่งข้อมูลได้มากกว่าระบบ 4G

ระบบ 4G จะรับส่งข้อมูลต่อเดือนได้แค่ 7.2 
Exabytes แต่ระบบ 5G จะท�าให้รับส่งข้อมูลได ้
เพิ่มขึ้น 7 เท่า คือ 50 Exabytes ต่อเดือน

ระบบโทรศัพท์ 5G

3. มีคลื่นความถี่สำาหรับการใช้งานมากกว่า

การใช้งานในระบบ 4G มีคลื่นความถี่ให้ใช้ถึงแค่ 3GHz แต่ถ้าเป็นระบบ 5G สามารถ
ใช้งานคลื่นความถี่ได้ถึง 30GHz

4. รองรับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้น

ระบบ 4G สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ราว 1 แสนคนต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร แต่ระบบ 
5G จะรองรับได้ 10 เท่าคือ รองรับได้ 1 ล้านคนต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร

5. ถ่ายโอนข้อมูลต่อวินาทีได้เยอะกว่า

ในระบบ 4G สามารถโอนข้อมูลเข้าเครื่องได้แค่ 1 GB ต่อวินาที ส่วนระบบ 5G จะท�าได้
ถึง 20 GB ต่อวินาที หรือคิดเป็น 20 เท่าของระบบ 4G

นอกจากน้ัน อุปกรณ์ IoT (Internet of Things) พลังงานต�่าเมื่อเชื่อมต่อแบตเตอรี ่
จะมีอายุการใช้งานได้ถึง 10 ปี ยกตัวอย่างว่า ถ้าเป็นระบบ 4G เวลาดูวิดีโอออนไลน์ขนาด 
8K ต้องใช้เวลาโหลดภาพและเสียงประมาณ 6 นาที แต่ถ้าเป็นระบบ 5G จะใช้เวลาแค่  
6 วินาที หรืออย่างในปัจจุบันที่มีการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ต ซึ่งผู้คนจ�านวนมากสามารถ 
เข้าชมแบบออนไลน์ได้อย่างไม่มสีะดดุ โดยในช่วงปีทีผ่่านมาจากการทดสอบระบบ 5G ของ 
เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยพบว่า การท�างานของระบบเครือข่าย 5G 
เป็นไปได้อย่างด ีคาดว่าในช่วงปลายปี 2563 ทางส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สามารถเปิดให้ใช้งานระบบ 5G 
อย่างเป็นทางการ

โทรศพัท์มือถอืนับว่าเป็นอปุกรณ์ชิน้หน่ึงท่ีหลายคน 
จะมีไว้ใช้ส�าหรับการติดต่อสื่อสาร ทั้งในรูปแบบ
การคุยกันผ่านเสียง การส่งข้อความแบบ SMS 
MMS หรอืผ่านแอปพลิเคชันทีใ่ช้อนิเทอร์เนต็ผ่าน
ระบบ 3G หรือ 4G ท่ีใช้ในปัจจุบัน และในเร็วๆ นี้
ก�าลังจะมีระบบโทรศัพท์ 5G ท่ีจะเข้ามามีบทบาท
ท�าให้พฒันาประสิทธิภาพการติดต่อส่ือสารมากขึน้



โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน ส่วนต่อขยายจากสถานีหัวล�าโพงถึง
สถานีหลักสอง มีระยะทางรวม 15.9 กิโลเมตร มีทั้งหมด 11 สถานี เส้นทาง 
เริม่จากสถานหีวัล�าโพง (เปิดให้บรกิารในปัจจบุนั) ตามแนวถนนพระราม
ที่ 4 มุ่งหน้าเข้าถนนเจริญกรุง ผ่านวัดมังกรกมลาวาส โดยสถานีวัดมังกร
กมลาวาสเป็นสถานีแรก ผ่านวังบูรพาที่สถานีสามยอด เล้ียวซ้ายเข้า 
ถนนสนามไชยเป็นสถานีสนามไชย สถานีสวยงามมากด้วยการตกแต่ง 
ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

จากนั้นลอดใต้แม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดและลอดใต้
คลองบางกอกใหญ่ เข้าสู่ถนนอิสรภาพที่สถานีอิสรภาพ ส่วนน้ีจะเป็น 
เส้นทางใต้ดินทั้งหมด และเปล่ียนเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับหรือ
ลอยฟ้าบนเกาะกลางถนนมุ่งหน้าแยกท่าพระ เป็นสถานีท่าพระ โดยมี
สถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินช่วงบางซื่อ-เตาปูน-ท่าพระ 
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รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (พุทธมณฑลสาย 4-หลักสอง-หัวล�าโพง-บางซื่อ-เตาปูน-ท่าพระ) (Metropolitan Rapid Transit 
Chaloem Ratchamongkhon Line : MRT Blue Line) หรือรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน�้าเงิน ซึ่งเรียกตามสีที่ก�าหนดในแผนแม่บท โครงการ
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยท่ัวไปนิยมเรียกว่า รถไฟฟ้าใต้ดิน เน่ืองมาจากช่วงเริ่มแรกให้บริการ 
ด้วยเส้นทางเป็นระบบใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย ด�าเนินการโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (BEM) โดยได้รับ
สัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม. หรือ MRTA)

เที่ยวตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน

และวิ่งไปตามแนวถนนเพชรเกษม ผ่านสถานีบางไผ่ สถานีบางหว้า 
สถานีเพชรเกษม 48 สถานีภาษเีจรญิ สถานีบางแค และสิน้สดุทีบ่รเิวณ
ถนนวงแหวนกาญจนาภเิษกท่ีสถานหีลักสอง บรเิวณหน้าห้างสรรพสินค้า 
เดอะมอลล์ บางแค โดยในเส้นทางสายสีน�า้เงนินีมี้จดุท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
หลายจุดด้วยกัน

วัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 

เป็นสังฆารามตามลัทธินิกายมหายานซึ่งมีการตกแต่งด้วยศิลปะ
งดงามและใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ภายหลงัได้รับพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
จากพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่5 พระราชทาน
นามใหม่ว่า วัดมังกรกมลาวาส โดยได้อาราธนาพระอาจารย์สกเห็ง 
เป็นเจ้าอาวาส วดัแห่งนีเ้ป็น 1 ในสถานทีท่ีผู่ท้ีเ่กดิปีชงในแต่ละปีมาไหว้
สะเดาะเคราะห์ ท�าให้นกัแสวงบญุทัง้ชาวไทยและชาวจนี ต่างแวะเวยีน
มากราบไหว้ขอพรกนัอยูเ่สมอ ผูท้ีส่นใจสามารถมาสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิไ์ด้ 
โดยลงที่สถานีวัดมังกรกมลาวาสได้เลย

ตลาดน้อย

ตลาดน้อย หรือตะลักเกียะ ย่านการค้าเก่าแก่ในกรุงเทพมหานคร 
1 ใน 2 ประตูสู่ไชน่าทาวน์ของเมืองไทย ตลาดน้อยเกิดจากการขยายตัว 
ทางการค้าของส�าเพ็งในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้า
เจ้าพระยา โดยสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีหัวล�าโพง ความเก๋ไก๋
ของที่นี่นอกจากจะมีอาคารบ้านเรือนแบบเก่าท่ีมีการผสมผสาน
วัฒนธรรมไทย-จีนเข้าไว้ด้วยกันแล้ว ก�าแพงบางจุดมีการเพนต์ภาพ 
น่ารักให้นักท่องเที่ยวได้ยืนถ่ายรูปกันอีกด้วย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สามารถมาสมัผัสบรรยากาศของความเป็นวถิชีวีติแบบชมุชนจนีดัง้เดมิ

วัดเล่งเน่ยยี่
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มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสถาบันพิพิธภัณฑ์ 
การเรียนรู้แห่งชาต ิ(สพร.) เป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งหนึ่งที่
เน้นจุดมุ่งหมายในการแสดงตัวตนของชนในชาติ ซ่ึงจะ
ท�าให้ผู้เข้าชมโดยเฉพาะอย่างยิง่เยาวชน ได้เรยีนรูร้ากเหง้า
ของชาวไทย มีอาคารส�าคัญที่ใช้จัดแสดงและจัดกิจกรรม
หลายอาคาร เช่น อาคารกระทรวงพาณิชย์เดิม เป็นอาคาร 
3 ชัน้ มห้ีองจัดแสดงนิทรรศการถาวร และร้านค้าของทีร่ะลกึ 
ลานคนกบแดงและสนามหญ้า ส�าหรับจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมกลางแจ้ง หากนั่งรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินทางขึ้นลง
ของสถานีสนามไชยจะอยู่ด้านหน้าทางเข้าของมิวเซียม
สยามพอดี

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดแจ้ง

จากสถานีอิสรภาพเดินเพียง 10 นาทีก็ถึงวัดอรุณ
ราชวราราม วัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิด 
ราชวรมหาวหิาร ตัง้อยูร่มิแม่น�า้เจ้าพระยาฝ่ังธนบรุ ีจุดเด่น
คือ พระปรางค์ มีความสูงจากฐานถึงยอด 81.85 เมตร จึง
เป็นพระปรางค์ทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทยและของโลกอีกด้วย 
พระปรางค์วดัอรณุฯ ยงัเป็นหนึง่ในสัญลกัษณ์การท่องเทีย่ว
ของประเทศไทย 

ตลาดวังหลัง

ย่านการค้าสดุคลาสสกิ ยอดฮติในย่านฝ่ังธนบรุ ีเป็นแหล่งขายสนิค้าแฟชัน่ทัง้มอืหนึง่ 
และมือสอง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า แบบสวยๆ เก๋ๆ ให้ได้เลือกสรรกัน 
นอกจากน้ียังมีร้านอาหาร ของกิน ขนมหวาน ให้ได้เลือกล้ิมลองกันอีกมากมาย  
ในแต่ละวันมีผู้คนจ�านวนมากเดินทางแวะเวียนมาไม่ขาด สามารถเดินทางด้วย
รถไฟฟ้าจากสถานีอิสรภาพนั่งต่อมาอีกนิดก็สามารถมาจับจ่ายที่ตลาดวังหลังได้

ตลาดบางแค

ตลาดบางแค หรือตลาดสดบางแค เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ที่มีอายุเก่าแก่และ 
อยู่มายาวนานแห่งหน่ึงของกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรี โดยพ้ืนที่แห่งนี้เป็นชุมชน
มาแต่ดั้งเดิม และเป็นเส้นทางสัญจรไปมาของผู้คนที่โดยสารทางเรือผ่านคลอง
ภาษีเจริญและคลองบางแค ท�าให้เกิดวิถีชีวิตและการค้าขายมายาวนาน มีสินค้า
อุปโภคบริโภคมากมายให้เลือกซื้อ โดยสามารถมาสัมผัสความเก่าแก่ของตลาดแห่งนี ้
ได้ด้วยการนั่งรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินมาลงที่สถานีบางแค

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ตลาดวังหลัง

ตลาดบางแค ตลาดบางแค

มิวเซียมสยาม

ทั้งน้ี เส้นทารถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินหัวล�าโพง-หลักสอง จะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรีในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ก่อนจะเปิด 
ให้ใช้บริการจริงในเดือนกันยายน 2562 นี้
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 1. ผลประโยชน์ส�าหรับผู้ป่วยนอก คือ ผลประโยชน์ส�าหรับบริการ 
เกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีแพทย์ผู้มี 
ใบอนญุาตประกอบโรคศิลป์ประจ�าอยูโ่ดยไม่ต้องเข้าพกัรกัษาตวัเป็นคนไข้
ภายใน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ และ
สามารถรักษาโดยไม่ใช้เวลานานหรือไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ 
แบบเฉพาะโรค

2. ผลประโยชน์ส�าหรบัผูป่้วยใน คอื ผลประโยชน์ส�าหรบับรกิารเกีย่วกับ
การพกัรักษาเป็นคนไข้ภายในโรงพยาบาลอนัเป็นผลมาจากความบาดเจบ็
หรือความเจ็บป่วย เช่น ค่าห้องพักและค่าอาหาร ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายา
รักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่างๆ 
รวมถึงผลประโยชน์ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและค่าผลประโยชน์

กรณเีข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ที่เป็นสถานพยาบาลคู่สัญญา

- เข้ารับบริการท่ีสถานพยาบาลคู่สัญญา โดยแสดงบัตรประกันภัย
พร้อมบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าท่ีแผนกต้อนรับของสถานพยาบาล  
เพื่อตรวจสอบ และยืนยันสิทธิเบื้องต้น

- กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มท่ีสถานพยาบาลจัดเตรียมให้  
ก่อนพบแพทย์ และตรวจรักษา

- ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายและลงลายมือชื่อในใบแจ้งหนี้

ค่าผลประโยชน์ในประกันภัยสุขภาพ

- โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน และค่าใช้จ่าย 
ที่ไม่คุ้มครอง (ถ้ามี)

แต่ถ้ากรณีสำารองจ่ายหรือเข้ารับบริการสถานพยาบาลนอกสัญญา 

- ขอใบรับรองแพทย์ โดยแจ้งให้แพทย์ระบุชื่อโรค/อุบัติเหตุ 
และการรักษาให้ชัดเจน

- จัดส่งเอกสารไปที่ส่วนสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ  
ของบริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง

เอกสารกรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัว 
ในโรงพยาบาล ได้แก่

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน

2. ส�าเนาใบเสร็จรับเงินและใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล รับรอง
ส�าเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

3. ใบรับรองแพทย์/รายงานแพทย์

4. ส�าเนาบัตรประกันภัย

5. ส�าเนาบตัรประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั พร้อมรบัรองส�าเนาถกูต้อง

6. ส�าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย (บัญชีออมทรัพย์/
กระแสรายวัน)

ค่าผลประโยชน์ คือ เงินชดเชยท่ีผู้เอาประกันภัยจะได้รับจากกรณีเกิดการสูญเสีย หรือขาดผลประโยชน์เนื่องจากการพักรักษาตัว โดยท่ี 
ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเรียกร้องค่าผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ แบ่งเป็น
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สามารถดูรายละเอียดความคุ้มครองและโปรโมชันเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรุงเทพประกันภัย https://bangkokinsurance.com 

(คลิกได้ส�าหรับ BKI News ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2285 8585

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ท�ากรมธรรม์ประกันภัยใหม่ ผ่านเว็บไซต ์
กรุงเทพประกันภัย bangkokinsurance.com ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562

โปรโมชันสุดพิเศษ ต้อนรับวันแม่

โปรโมชันสุดพิเศษ 
ต้อนรับวันแม่

โปรโมชันสุดพิเศษ 
ต้อนรับวันแม่

โปรโมชันสุดพิเศษ 
ต้อนรับวันแม่

เมื่อท�าประกันภัยรถยนต์ ตั้งแต่ 6,500 บาทขึ้นไป
รับฟรี บัตรเติมน�้ามัน ปตท. 

มูลค่า 500-1,500 บาท และฟรี พ.ร.บ.

เมื่อท�าประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยโรคมะเร็ง  
หรือประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ 

รับฟรี Tesco Lotus Gift Card 
มูลค่า 200-1,000 บาท และเสื้อกันฝน

เมื่อท�าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Delight) 
แบบรายเที่ยวและรายปี

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 - 500 บาท

	 เบี้ยประกันภัย	 รับฟรี	บัตรเติมน�้ำมัน	ปตท.	และ	พ.ร.บ.

	 6,500	-	9,999	บำท	 พ.ร.บ.
	 10,000	-	14,999	บำท	 500	บำท	และ	พ.ร.บ.
	 15,000	-	19,999	บำท	 1,000	บำท	และ	พ.ร.บ.
	 20,000	บำทขึ้นไป	 1,500	บำท	และ	พ.ร.บ.

	 เบี้ยประกันภัย	 รับฟรี	Tesco	Lotus	Gift	Card

	 1,000	-	2,999	บำท	 200	บำท	และเสื้อกันฝน
	 3,000	-	5,999	บำท	 400	บำท	และเสื้อกันฝน
	 6,000	-	9,999	บำท	 800	บำท	และเสื้อกันฝน
	 10,000	บำทขึ้นไป	 1,500	บำท	และเสื้อกันฝน

	 ประกันภัย	 แผนประกันภัย	 รับฟรี
กำรเดินทำงต่ำงประเทศ	 	 Starbucks	e-Coupon

	 รำยเที่ยว	 500	บำทขึ้นไป	 100	บำท
	 	 1,000	บำทขึ้นไป	 200	บำท
	 	 2,000	บำทขึ้นไป	 300	บำท

	 รำยปี	 ทุกแผนประกันภัย	 500	บำท

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม	เมื่อท�ำประกันภัยรถยนต์ผ่ำน	bangkokinsurance.com	
ตั้งแต่	20,000	บำทขึ้นไป	รับฟรี	ม่ำนบังแดด

เมื่อท�าประกันภัยรถยนต์
รับฟรี บัตรเติมน�้ามัน ปตท. 
และพ.ร.บ.

เมื่อท�าประกันภัยอุบัติเหตุ  
ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัย 
โรคมะเร็ง หรือประกันอัคคีภัย 
ส�าหรับที่อยู่อาศัยและ 
สถานประกอบการ  
รับฟรี Tesco Lotus Gift Card

เมื่อท�าประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศ (Travel Delight) 
รับฟรี Starbucks e-Coupon
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เฟอร์นิเจอร์ไม้

เฟอร์นิเจอร์ที่ซ้ือมาใหม่ ควรทาน�้ายาขัดเงาแล้วทาสี หรือใช้สเปรย์ 
กันน�้าป้องกันอีกชั้น เพื่อช่วยปกป้องเน้ือไม้จากแสงแดดและฝน รวมทั้ง 
ควรทาน�้ายาป้องกันปลวก มด มอดด้วย แต่ถ้ามีอยู่แล้ว ให้ทาพื้นผิวด้วย
น�า้ยาดแูลผิวไม้ท่ีเป็นน�า้ยาดแูลผวิไม้โดยเฉพาะ แต่ถ้าไม่มนี�า้ยาดังกล่าว
แนะน�าให้ใช้โลชัน่ท่ีเหลอืจากการใช้งานใส่ในผ้าชบุน�า้หมาดๆ แล้วน�าไปขดั 
จะช่วยให้เงางาม ฝุ่นเกาะติดได้ยากขึ้น อีกทั้งมีกลิ่นหอมอีกด้วย

เฟอร์นิเจอร์สเตนเลส

แม้จะเป็นวัสุดที่แข็งแรง ทนทานต่อสภาพกลางแจ้งและแดดจัดได้ 
แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการวางเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ใกล้กับสระว่ายน�้าที่เป็น
ระบบน�า้เกลอื ซ่ึงมโีอกาสท่ีตวัเฟอร์นเิจอร์ในส่วนทีเ่ป็นสเตนเลสจะสัมผสั
น�า้เกลือจากการใช้งานได้ จะท�าให้ผวิของสเตนเลสมคีวามหม่น หรอืเกดิ
การกดักร่อนได้ อกีทัง้ไม่ควรใช้สารท�าความสะอาดทีม่ส่ีวนผสมของกรด 
เกลือคลอไรด์ หรือโซดาไฟ หรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน อย่างน�้ายา 
ท�าความสะอาดพื้นห้องน�้ามาท�าความสะอาดผิวสเตนเลสเด็ดขาด

การดูแลเฟอร์นิเจอร์ Outdoor
เฟอร์นิเจอร์หลายอย่างที่ผ่านการใช้งานมายาวนาน พอมาถึงหน้าฝนก็อาจะเกิดความทรุดโทรม ไม่สวยงาม และทนทานต่อการใช้งานได ้
น้อยลง โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ Outdoor ที่จะต้องโดนแดด ฝน และมลภาวะต่างๆ มากกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งอยู่ในบ้าน จึงต้องมีการดูแล
รักษาตามวัสดุของเฟอร์นิเจอร์แต่ละแบบอย่างเหมาะสม

เฟอร์นิเจอร์ที่มีการบุนวม 

ส่วนของเบาะหรือหมอนที่บุมากับเฟอร์นิเจอร ์Outdoor โดยทั่วไปจะ
ใช้ผ้าที่ทนแดดทนฝน กันน�้า กันเชื้อราได้ เช่น ผ้า Sunbrella, Textilene 
หรือ Batyline ผ้าเหล่านี้จะมีการเคลือบเนื้อผ้าที่กันน�้า กันเชื้อราเกิดได้ 
ดังน้ัน ไม่ควรน�าไปซกัด้วยเคร่ืองซกัผ้าหรอืใช้ผงซักฟอกซกัเดด็ขาด เพราะ
จะท�าให้ตัวเคลือบเสียหาย ควรท�าความสะอาดโดยการผึ่งลมหรือฉีดล้าง
ท�าความสะอาด หากมีคราบสกปรกติดผ้าแน่น ให้ใช้สบู่ที่มีส่วนผสมของ
คลอรีนผสมกับน�้าสะอาดชุบแปรงขัดถูกเฉพาะจุดที่สกปรกเท่านั้น

เฟอร์นิเจอร์หวาย 

ปกติหากน�าหวายมาเป็นส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ Outdoor ส่วนมาก 
จะผ่านการทา สารเคลอืบเงา เพือ่เพิม่ความสวยงาม สามารถทนต่อแสงแดด 
และฝนได้ด ีแต่เพือ่ความคงทนและสวยงามยิง่ข้ึน ควรทาน�า้ยาเคลอืบเงา 
เฟอร์นิเจอร์ด้วย

ทั้งน้ี เพ่ือช่วยยืดอายุการใช้งานมากยิ่งขึ้น การวางเฟอร์นิเจอร์ 
Outdoor ควรวางไว้ใต้กันสาดหรือบริเวณที่มีหลังคา ซึ่งจะช่วยบังแดด 
กันฝนได้ดียิ่งขึ้น
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มอบทุนการศกึษาต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 26
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ BKI และประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นประธาน

ในการมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจ�าปี 2562 รุ ่นที่ 26 จ�านวน 53 ทุน ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทุนการศึกษา 
ดังกล่าวเป็นทุนให้เปล่าที่รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ�าเป็น โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเน่ืองจนกว่าจะ 
ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้นจ�านวน 600 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 111,271,027 บาท  
ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562

จดักิจกรรมบรจิาคโลหติอย่างต่อเน่ือง  
กรุงเทพประกันภัย จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ปี 2562 โดยมีคุณปวีณา จูชวน ผู้ช่วย

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ร่วมให้ก�าลังใจแก่พนักงานและประชาชนทั่วไปท่ีมาร่วมบริจาคโลหิต 
ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ท่ัวประเทศ  
โดยในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจ�านวน 294 คน จ�านวนทั้งสิ้น 117,600 ซีซี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�านักงานใหญ่ ถ.สาทรใต้ เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2562 ส�าหรับการบริจาคโลหิตครั้งต่อไป บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2562

ให้ความส�าคญักิจกรรมการศกึษา 
คุณวีระชัย ศรีเพชระกุล ผู้อ�านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์

เพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมเพ่ือการศึกษา ให้แก่ตวัแทนองค์การบริหารสโมสรนิสติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ในการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ “รากแก้ว” ครั้งที่ 31 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพือ่ให้นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวดับรุรัีมย์ได้รบัข้อมลูด้านวชิาการ เข้าใจในเน้ือหา
บทเรียนเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อีกท้ังยังเป็นการปลูกจิตส�านึกให้กับนิสิต 
ในการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งน้ี การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ BKI Give ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให ้
การสนบัสนนุกจิกรรมทางการศกึษาและการพฒันาสังคมของสถาบนัการศกึษาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง



WE'RE TOGETHER  BKI NEWS /13

BKI ครองอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิระดบั A- (Excellent) อย่างต่อเน่ือง 
กรุงเทพประกันภัย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 จากสถาบันการจัดอันดับ

ทางการเงินชั้นน�าของโลก A.M. Best Company ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิตมากที่สุด โดยบริษัทฯ  
ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ระดับ A- (Excellent) และเป็นบริษัทที่ครองอันดับที่ระดับ A- มาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมั่นคงแข็งแกร่งของเงินทุน มีระบบ 
การบริหารจัดการที่ดี และเป็นบริษัทชั้นน�าในธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยที่มีเสถียรภาพทางการเงิน 

มอบสนิไหมประกันภยัอบัุตเิหตุ
คุณธีรชัย รุ่งเรือง ผู้จัดการสาขาพัทยา เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุ 

ส่วนบุคคล PA 1st VIP จ�านวน 1,500,000 บาท ให้แก่คุณสุนทร ธรรมสุนทร ผู้เอาประกันภัยที่ 
ประสบอบัุตเิหตรุถจกัรยานยนต์เฉีย่วชนกบัรถยนต์เป็นเหตุท�าให้ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ โดยมคีณุสรัุสวดี 
ธรรมสุนทร บุตรสาว เป็นผู้รับมอบแทน และมีคุณสิริธัญญา คนใจดี เจ้าหน้าท่ีอ�านวยบริการ 9  
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสัตหีบ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ  
สาขาสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

คุณสุรีย์พร สีอุไรย์ ผู้จัดการสาขาขอนแก่น กรุงเทพประกันภัย และคุณวายุธิดา ชาบรรทม  
ผู้จัดการสาขาขอนแก่น ธนาคารกรุงเทพ ร่วมมอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
จ�านวนเงิน 1,200,000 บาท ให้แก่คุณนิตยา ลีกิสต์ ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นภรรยาของนายธีโอดอร์  
ลกีสิต์ ผูเ้อาประกันภยั ทีเ่สยีชวีติจากอบุตัเิหตหุกล้ม ณ ธนาคารกรงุเทพ สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
เมื่อเร็วๆ นี้

คณุวรญัญา เทพสาร ผูจ้ดัการสาขาเชยีงใหม่ กรงุเทพประกันภัย และคณุวชัรนิทร์ ภกัดภีญิโญ ผูจ้ดัการ
สาขาพรอมเมนาดา เชียงใหม่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ร่วมมอบสินไหมทดแทนประกนัภยัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล  
PA 1st VIP จ�านวนเงิน 3,000,000 บาท เละเงินชดเชยรายได้ครอบครัวภายหลังการสูญเสียเนื่องจาก 
อุบัติเหตุ จ�านวนเงิน 120,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,120,000 บาท ให้แก่คุณสุชารัศมิ์ มาลากีรติรัตน์ 
ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นมารดาของคุณพีรพล กันเกตุ ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์  
ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพรอมเมนาดา จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

มอบครภัุณฑ์ทางการแพทย์เพ่ือผู้ป่วยเด็กแรกเกิด
ดร.อภสิทิธิ ์อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร และคณุสชุาต ิจิรายวุฒัน์ 

ผู้อ�านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ชุดอุปกรณ์การให้
อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงพร้อมเครื่องสร้างความชื้นควบคุมอุณหภูมิ
อัตโนมัติส�าหรับผู้ป่วยเด็กแรกเกิด จ�านวน 2 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล
นครพิงค์ โดยมีนายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ  
โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562




