
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2563

P.06 FOOD

กิินผลไม้แบบคู่่�สร้้างคู่่�สม 
จัับคู่่�อร้�อย ดีีต่�อสุขภาพ

P.04 COVER STORY  

สุขภาพนำาชีีวิติ่ 
เม่่อสุขภาพเป็นเร้่่องใหญ่� 
ในยุคู่ New Normal

P.10 TRAVEL

Forest Bathing 
อาบป่าเยียวิยาใจั

P.01 BKI STORY

BKI ออกิมาต่ร้กิาร้ชี�วิยเหล่อล่กิคู้่า 
บร้ร้เทาผลกิร้ะทบจัากิ COVID-19

สุขภาพนำาชีีวิิต่



ศ่นย์คู่วิบคูุ่มคูุ่ณภาพ ยินดีีร้ับข้อเสนอแนะ คู่ำาต่ิชีม  
โทร้. 0 2285 8575-6 หร้่อ www.bangkokinsurance.com
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ไม่่มี่อะไรจะดีีไปกว่่าการมี่สุุขภาพทีี่�ดีี นีี่�คืือบที่เรียนี่ทีี่�เรา 
ได้ีเรียนี่ร้้จากการระบาดีของโรคือุบัติิใหม่่ COVID-19 นัี่บตัิ�งแต่ิ 
ติ้นี่ปี 2563 ช่่ว่งเว่ลาที่ี�คืนี่ที่ั�ว่โลกพุ่งเป้าม่าที่ี�คืว่าม่ปลอดีภัย 
ของชี่วิ่ติ ยอม่จ่ายให้กับเรื�องสุุขภาพ ที่ำาทุี่กวิ่ถีีที่างเพื�อการรับมื่อ 
ให้ผ่่านี่พ้นี่สุถีานี่การณ์์ได้ีด้ีว่ยดีี  

 แติ่ที่่าม่กลางสุถีานี่การณ์์ที่ี�ไม่่ปกติิ เราติ่างก็ห่ว่งใย 
กันี่และกันี่ม่ากข้�นี่ในี่หลายร้ปแบบ เหมื่อนี่เรื�องราว่ในี่ BKI Story 
ที่ี�ไดี้แก่ ม่าติรการช่่ว่ยเหลือล้กคื้าผ่้้ไดี้รับผ่ลกระที่บจาก 
COVID-19 ประกันี่ภัยรถียนี่ติ์สุุดีคืุ้ม่ ที่ี�คืิดีเพื�อร่ว่ม่ดี้ว่ย 
ช่่ว่ยสุ้้ COVID-19 

 ติาม่ม่าดี้ว่ย Cover Story ในี่ธีีม่ สุุขภาพนี่ำาช่ีว่ิติ 
บอกเล่าสุิ�งที่ี�เรากำาลังจะไดี้เห็นี่และปรับติัว่ให้เข้ากับแนี่ว่คืิดี 
ปกติิใหม่่บนี่โลกใบเดีมิ่ ไดี้แก่ ไลฟ์์สุไติล์ที่่องเที่ี�ยว่ กินี่ดีื�ม่ 
ทีี่�อย่้อาศััย ไปจนี่ถ้ีงเรื�องการลงทุี่นี่

 ยังรว่ม่ถ้ีงการบอกต่ิอเรื�องสิุ�งละอันี่พันี่ละน้ี่อยทีี่�นี่ำาไปสุ่้ 
สุุขภาพทีี่�ดีีข้�นี่ เช่่นี่ วั่คืซีีนี่น่ี่าร้้สุำาหรับคืนี่วั่ยที่ำางานี่ในี่ Health/
Well-being จับค่้ืผ่ลไม้่ค่้ืสุร้างค่้ืสุม่ต้ิานี่โรคืในี่ Food ต้ินี่ไม้่สุุดีฮิิติ 
ของคืนี่ช่อบอย่้บ้านี่ในี่ Smart Living เที่รนี่ด์ีโอบป่าในี่ Travel 
ทีี่�ดีีต่ิอสุุขภาพกายและใจ

 แม่้ในี่เว่ลานี่ี�สุถีานี่การณ์์จะคืลี�คืลายลงแล้ว่ แติ่เรื�อง 
สุุขภาพยังคืงเป็นี่เรื�องใหญ่่ เราหวั่งเป็นี่อย่างยิ�งว่่า BKI News 
สุุขภาพนี่ำาช่ีว่ิติ ฉบับนี่ี�จะช่่ว่ยที่ำาให้คืุณ์ปลอดีภัยและอุ่นี่ใจ 
กลับม่าใช้่ชี่วิ่ติกันี่แบบยิ�ม่ได้ี

สุธิดีา มลิลา
Contributing Editor
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 บริษััที่ กรุงเที่พประกันี่ภัย จำากัดี (ม่หาช่นี่) ออกม่าติรการช่่ว่ยเหลือล้กค้ืาทัี่�งล้กค้ืาบุคืคืล 
และล้กคื้านี่ิติิบุคืคืลที่ี�เป็นี่ผ่้้ประกอบธีุรกิจ เพื�อช่่ว่ยแบ่งเบาภาระให้แก่ล้กค้ืา รว่ม่ถ้ีงบรรเที่า 
คืว่าม่เดืีอดีร้อนี่และผ่ลกระที่บต่ิอธุีรกิจที่่าม่กลางว่ิกฤติิสุถีานี่การณ์์การแพร่ระบาดีของโรคื 
ติิดีเชื่�อไว่รัสุโคืโรนี่า 2019 (COVID-19) และในี่ช่่ว่งทีี่�เศัรษัฐกิจช่ะลอตัิว่

ลูกค้าบุคคล

• สุำาหรับประกันี่ภัยทุี่กประเภที่ทีี่�มี่เบี�ยประกันี่ภัยตัิ�งแต่ิ 5,000 บาที่ข้�นี่ไป ทีี่�มี่ผ่ลคุ้ืม่คืรอง 
ตัิ�งแต่ิวั่นี่ทีี่� 15 เม่ษัายนี่ - 31 กรกฎาคืม่ 2563 และได้ีช่ำาระเบี�ยประกันี่ภัยภายในี่ระยะเว่ลาทีี่� 
กำาหนี่ดี สุาม่ารถีแบ่งผ่่อนี่ช่ำาระเบี�ยประกันี่ภัยผ่่านี่บัติรเคืรดิีติทีี่�ร่ว่ม่รายการ 0% ได้ีนี่านี่ 4 เดืีอนี่ 
หรือ 6 เดืีอนี่ ดัีงนีี่�

- ธีนี่าคืารกรุงเที่พ ผ่่อนี่ช่ำาระได้ีนี่านี่ 6 เดืีอนี่

- ธีนี่าคืารกรุงศัรีอยุธียา ธีนี่าคืารกสิุกรไที่ย ธีนี่าคืารซิีตีิ�แบงก์ และบัติรกรุงไที่ย (KTC)  
ผ่่อนี่ช่ำาระได้ีนี่านี่ 4 เดืีอนี่

BKI ออกมาตรการช่่วยเหลืือลืูกค้้า 
บรรเทาผลืกระทบจาก COVID-19

ลูกค้านิติบุคคล ที่ี�ไดี้รับผ่ลกระที่บจากสุถีานี่การณ์ ์
การแพร่ระบาดีของโรคืติิดีเช่ื �อไว่รัสุโคืโรนี่า 2019 
(COVID-19) เช่่นี่ ผ้้่ประกอบธุีรกิจท่ี่องเทีี่�ยว่ ผ้้่ประกอบ 
ธุีรกิจรถีเช่่า และผ้้่ประกอบธุีรกิจขนี่สุ่ง

 • สุำาหรับประกันี่ภัยรถียนี่ติ์ ประเภที่ 1 ซี้�ง 
จดีที่ะเบียนี่ในี่นี่าม่บริษััที่ของผ้้่ประกอบธุีรกิจ บริษััที่ฯ 
ขยายเว่ลาคืว่าม่คืุ้ม่คืรองออกไปติาม่ระยะเว่ลาที่ี�ม่ ี
คืว่าม่จำาเป็นี่ต้ิองหยุดีการใช้่รถียนี่ต์ิชั่�ว่คืราว่ ซ้ี�งนัี่บจาก 
วั่นี่ทีี่�เริ�ม่ต้ินี่ถ้ีงวั่นี่ทีี่�สิุ�นี่สุุดีการหยุดีใช้่รถียนี่ต์ิสุ้งสุุดีไม่่เกินี่ 
90 วั่นี่ โดียยังอย่้ภายในี่ระยะเว่ลาคุ้ืม่คืรองของกรม่ธีรรม์่

 • ในี่ช่่ว่งระยะเว่ลาทีี่�หยุดีการใช้่รถียนี่ต์ิชั่�ว่คืราว่ 
บริษััที่ฯ ยังให้คืว่าม่คุ้ืม่คืรองจากภัยธีรรม่ช่าติิ ภัยจาก 
ไฟ์ไหม้่ และภัยจากการโจรกรรม่ ยกเว้่นี่ภัยทีี่�เกิดีจาก 
การใช้่รถียนี่ต์ิ โดียไม่่ต้ิองจ่ายเบี�ยประกันี่ภัยเพิ�ม่

ที่ั�งนี่ี� ล้กคื้าสุาม่ารถีติิดีติ่อสุอบถีาม่รายละเอียดี 
เพิ�ม่เติิม่ได้ีทีี่� โที่ร. 0 2285 8888 และสุำาหรับล้กค้ืานิี่ติิบุคืคืล 
สุาม่ารถีติิดีต่ิอได้ีทีี่�หน่ี่ว่ยงานี่ทีี่�ด้ีแลกรม่ธีรรม์่

• สุาม่ารถีด้ีรายละเอียดีเพิ�ม่เติิม่เรื�องการผ่่อนี่ช่ำาระเบี�ยประกันี่ภัยได้ีทีี่� 
https://bangkokinsurance.com/product/paychannel (คืลิกได้ีสุำาหรับ 
BKI News ฉบับอิเล็กที่รอนิี่กส์ุ) หรือสุแกนี่ QR Code
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BKI ออกแผนประกันภััยรถยนต์ 3+ รายเดืือน 
ท่�ให้ค้วามค้้้มค้รองค้้้มค้่า ราค้าโดืนใจ 

กรุงเที่พประกันี่ภัยออกแผ่นี่ประกันี่ภัยรถียนี่ติ์ที่ี�เหม่าะสุำาหรับผ่้้ที่ี� 
ใช้่รถีน้ี่อยเพื�อติอบโจที่ย์สุถีานี่การณ์์ปัจจุบันี่ด้ีว่ยเบี�ยประกันี่ภัยเบาๆ กับ 
จำานี่ว่นี่วั่นี่คุ้ืม่คืรองทีี่�สุาม่ารถีเลือกได้ี ซ้ี�งเป็นี่การแบ่งเบาภาระค่ืาใช้่จ่าย 
ของผ้้่บริโภคือีกที่างหน้ี่�ง

จากสุถีานี่การณ์์การแพร่ระบาดีของโรคืติิดีเช่ื�อไว่รัสุโคืโรนี่า 2019 
(COVID-19) สุ่งผ่ลให้มี่การปรับร้ปแบบการใช้่ชี่วิ่ติ รว่ม่ถ้ีงคืว่าม่จำาเป็นี่ในี่การใช้่ 
รถียนี่ต์ิอาจน้ี่อยลง บริษััที่ กรุงเที่พประกันี่ภัย จำากัดี (ม่หาช่นี่) จ้งได้ี 
ออกแผ่นี่ประกันี่ภัยรถียนี่ต์ิ 3+ รายเดืีอนี่ ทีี่�ให้คืว่าม่คุ้ืม่คืรองทีี่�คืรอบคืลุม่ 
และคืุ้ม่คื่าในี่ราคืาเบาๆ ดี้ว่ยบริการคืุณ์ภาพจากกรุงเที่พประกันี่ภัย 
เพื�อติอบสุนี่องไลฟ์์สุไติล์ของล้กค้ืาทีี่�ใช้่รถียนี่ต์ิน้ี่อยลง

 จุดเด่นของแผนประกันภัยรถยนต์ 3+ รายเดือน 

- สุุดีคุ้ืม่กับแผ่นี่คืว่าม่คุ้ืม่คืรอง 90 วั่นี่ เบี�ยประกันี่ภัยสุำาหรับรถีเก๋งเพียง 
1,990 บาที่ หรือ 22 บาที่/วั่นี่ และรถีกระบะ 2 ประต้ิเพียง 2,190 บาที่ 
หรือ 24 บาที่/วั่นี่

- คุ้ืม่คืรองตัิว่รถีสุ้งสุุดีถ้ีง 100,000 บาที่ คืรอบคืลุม่ถ้ีงภัยธีรรม่ช่าติิ

- คุ้ืม่คืรองอุบัติิเหตุิทีี่�มี่ค่้ืกรณี์เป็นี่ยานี่พาหนี่ะที่างบก

- คืุ้ม่คืรองอุบัติิเหตุิสุ่ว่นี่บุคืคืลและคื่ารักษัาพยาบาล สุำาหรับรถีเก๋ง 
คุ้ืม่คืรองผ้้่ขับขี�และผ้้่โดียสุาร 6 คืนี่ และสุำาหรับรถีกระบะคุ้ืม่คืรองผ้้่ขับขี�
และผ้้่โดียสุาร 2 คืนี่

- รับประกันี่ภัยรถีเก๋งและรถีกระบะ อายุรถีตัิ�งแต่ิ 2-10 ปี ไม่่ต้ิอง 
ติรว่จสุภาพรถีก่อนี่การที่ำาประกันี่ภัย 

- ง่าย สุะดีว่ก รว่ดีเรว็่ดี้ว่ยการเพิ�ม่ช่่องที่างที่ำาประกันี่ภัยออนี่ไลนี่์ 
พร้อม่รับกรม่ธีรรม์่ในี่ร้ปแบบ e-Policy

- อุ่นี่ใจทุี่กเสุ้นี่ที่างด้ีว่ยบริการช่่ว่ยเหลือฉุกเฉินี่ (Auto Assistance) 
ติลอดี 24 ชั่�ว่โม่ง

- ไม่่ต้ิองจ่ายค่ืาเสีุยหายสุ่ว่นี่แรก (Deductible)

สำาหรับผู้ท่ีสนใจสามารถซ้ืื้อประกันภัยหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
• https://bangkokinsurance.com (คืลิกได้ีสุำาหรับ BKI News ฉบับอิเล็กที่รอนิี่กส์ุ) • Line @bkipersonallines 
• BKI Care Station จุดีบริการประกันี่ภัยในี่ห้างสุรรพสิุนี่ค้ืาทัี่�ว่ประเที่ศั • โที่รศััพท์ี่ 0 2285 8888
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นอกิจัากิกิินอาหาร้ดีีมีปร้ะโยชีน์ นอนหลับ ออกิกิำาลังกิาย อีกิสิ�งที่ทำาให้วิัยทำางานมีภ่มิคูุ่้มกิันและแข็งแกิร้�งเพ่�มข้�นไดี้คู่่อ กิาร้ฉีดีวิัคู่ซีีนป้องกิัน 
ปร้ะกิอบดี้วิยวิัคู่ซีีนหลายชีนิดีที่อยากิให้ใชี้เวิลาสักินิดีทำาคู่วิามร้่จ้ัักิ เพร้าะสุขภาพเป็นเร่่้องสำาคู่ัญ่ที่ไม�คู่วิร้ละเลย

วัค้ซ่ีนน่ารู้สำำาหรับวัยทำางาน

วัคซีื้นป้องกันไข้หวัดใหญ่

เราอาจไดี้ยินี่ช่ื�อไข้หว่ัดีใหญ่่กันี่บ่อยจนี่กลายเป็นี่เรื�อง 
ธีรรม่ดีา แติ่ข้อม่้ลจากโรงพยาบาลบำารุงราษัฎร์ที่ำาให้เรา 
ที่ราบว่่าในี่ปี 2562 ประเที่ศัไที่ยมี่รายงานี่ผ้้่ติิดีเชื่�อไข้หวั่ดีใหญ่่ 
ม่ากกว่่า 36,976 คืนี่ รว่ม่ถ้ีงมี่การระบาดีทัี่�ว่โลกทุี่กปี ที่ำาให้ 
ต้ิองเข้าพักรักษัาตัิว่ หรืออาจเสีุยชี่วิ่ติได้ีในี่ผ้้่ป่ว่ยกลุ่ม่เสีุ�ยง 
ได้ีแก่ ผ้้่สุ้งอายุ เด็ีก สุติรีมี่คืรรภ์ ไปจนี่ถ้ีงวั่ยที่ำางานี่ทีี่�มี่ 
โรคืประจำาตัิว่ 

ใครบ้างท่ีควรฉีีด: องค์ืการอนี่ามั่ยโลกและกรม่คืว่บคุืม่โรคื 
แนี่ะนี่ำาให้ทีุ่กคืนี่ที่ี�อายุ 6 เดีือนี่ข้�นี่ไปฉีดีว่ัคืซีีนี่ป้องกันี่ 
ไข้หวั่ดีใหญ่่เป็นี่ประจำาปีละคืรั�ง เนืี่�องจากเชื่�อมี่การเปลี�ยนี่แปลง 
อัปเดีติสุายพันี่ธีุ์ ข้อคืว่รระว่ังคืือ ห้าม่ฉีดีในี่ผ่้้ที่ี�แพ้ไข่ 
อย่างรุนี่แรง

วัคซีื้นป้องกันอีสุกอีใส 

โรคือีสุุกอีใสุเกิดีจากไว่รัสุว่าริเซีลลา เชื่�อช่นิี่ดีเดีียว่กับ
ที่ี�ที่ำาให้เกิดีโรคืง้สุว่ัดีที่ี�หลายคืนี่เข้าใจว่่าม่ักเกิดีในี่ช่่ว่ง 
วั่ยเด็ีกเท่ี่านัี่�นี่ แต่ิในี่วั่ยที่ำางานี่อย่างเราๆ ใคืรทีี่�ไม่่เคืยเป็นี่
และไม่่เคืยฉีดีว่ัคืซีีนี่ม่าก่อนี่อย่าประม่าที่ เพราะสุาม่ารถี 
เป็นี่กลุ่ม่เสุี�ยงไดี้ เม่ื�อเป็นี่แล้ว่ติาม่ผ่ิว่หนี่ังจะเกิดีติุ่ม่ใสุ 
สุ่ว่นี่ใหญ่่มี่อาการไม่่รุนี่แรง แพร่เชื่�อได้ีผ่่านี่การจาม่และไอ 
ที่ำาให้หลายคืนี่ต้ิองหยุดีงานี่กลับสุ่้โหม่ดี Work from Home 
แบบไม่่ตัิ�งตัิว่

ใครบ้างท่ีควรฉีีด: วั่ยที่ำางานี่ทีี่�ไม่่เคืยเป็นี่และไม่่เคืยได้ีรับ
วั่คืซีีนี่ โดียจะฉีดี 2 เข็ม่ ซ้ี�งแต่ิละเข็ม่คืว่รฉีดีให้ห่างกันี่ 6-8 
สุัปดีาห์ และม่ีข้อแนี่ะนี่ำาว่่าห้าม่ใช่้ในี่ผ่้้แพ้ยาปฏิิช่ีว่นี่ะ 
Neomycin แบบรุนี่แรง

วัคซีื้นป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน

ไม่่ใช่่เรื�องของเดี็กๆ อีกติ่อไปสุำาหรับว่ัคืซีีนี่ป้องกันี่ 
คือตีิบ ไอกรนี่ บาดีที่ะยัก วั่คืซีีนี่พื�นี่ฐานี่ทีี่�คืนี่สุ่ว่นี่ใหญ่่คิืดีว่่า 
ฉีดีช่่ว่งวั่ยเด็ีกแล้ว่จบแค่ืภายในี่ 1 คืรั�งถ้ีว่นี่ เพราะเมื่�อเว่ลา 
ผ่่านี่ไปม่ากกว่่า 10 ปี ระดัีบภ้มิ่คุ้ืม่กันี่ของวั่คืซีีนี่ก็จะค่ือยๆ 
ลดีติำ�าลง เป็นี่เหติุผ่ลให้เราคืว่รฉีดีกระติุ้นี่ภ้ม่ิคืุ้ม่กันี่ซีำ�า 
ในี่ทุี่กๆ 10 ปี เพราะจากข้อม้่ลด้ีานี่สุาธีารณ์สุุขทัี่�ว่โลกก็ยังพบ
ผ้้่ป่ว่ยกลุ่ม่โรคืนีี่�ทีี่�อย่้ในี่วั่ยผ้้่ใหญ่่หรือวั่ยที่ำางานี่

ใครบ้างท่ีควรฉีีด: ผ้้่ทีี่�มี่อายุ 11 ปีข้�นี่ไป วั่ยที่ำางานี่ ไปจนี่ถ้ีงผ้้่สุ้งวั่ย มี่ข้อแนี่ะนี่ำาคืว่รร้้คืือ 
คืว่รหลีกเลี�ยงสุำาหรับผ้้่ทีี่�มี่ประวั่ติิแพ้วั่คืซีีนี่ หรือเคืยมี่ผ่ลข้างเคีืยงรุนี่แรง

วัคซีื้นป้องกันเช้ือ HPV หญิงและชาย

ร้้หรือไม่่ว่่าม่ะเร็งปากม่ดีล้กทีี่�เกิดีจากเชื่�อ HPV (Human Papillomavirus) เป็นี่ม่ะเร็ง 
ทีี่�พบเป็นี่อันี่ดัีบสุองในี่ผ่้้หญ่ิง โดียที่ำาให้เกิดีการอักเสุบและเปลี�ยนี่เป็นี่เซีลล์ม่ะเร็ง และ 
ยังพบว่่าเป็นี่เชื่�อทีี่�ที่ำาให้เกิดีโรคือื�นี่ๆ ในี่ผ้้่ช่ายได้ี เช่่นี่ ม่ะเร็งบางช่นิี่ดี และห้ดีหงอนี่ไก่ 
ที่ำาให้หลายคืนี่ทีี่�คิืดีว่่า HPV เป็นี่เรื�องของผ้้่หญิ่งเท่ี่านัี่�นี่เปลี�ยนี่มุ่ม่ม่องใหม่่ จากทีี่�คิืดีว่่า 
ไม่่ใช่่เรื�องของผ้้่ช่ายแน่ี่นี่อนี่

ใครบ้างท่ีควรฉีีด: การฉีดีป้องกันี่เชื่�อ HPV ทีี่�มี่ประสิุที่ธิีภาพสุ้งสุุดีคืือ ฉีดีในี่หญิ่งและช่าย 
ในี่ช่่ว่งอายุว่ัยรุ ่นี่ที่ี �ร ่างกายกำาลังสุร้างภ้ม่ิคืุ ้ม่กันี่และไม่่เคืยม่ีเพศัสุัม่พันี่ธี์ม่าก่อนี่ 
สุ่ว่นี่ว่ัยที่ำางานี่อาจเริ�ม่จากการติรว่จหาเช่ื�อก่อนี่ติัดีสุินี่ใจฉีดี ดีีกว่่าภ้ม่ิคืุ้ม่กันี่เป็นี่ศั้นี่ย์ 
โดียคืว่รปร้กษัาแพที่ย์ผ้้่เชี่�ยว่ช่าญ่ นี่อกจากนีี่�ยังมี่ข้อคืว่รระวั่งคืือ ห้าม่ฉีดีในี่สุติรีมี่คืรรภ์ 
และในี่ผ้้่ทีี่�มี่ประวั่ติิแพ้วั่คืซีีนี่ป้องกันี่ HPV

เพื�อสุุขภาพทีี่�แข็งแรง ปลอดีภัยจากโรคื นี่อกจากการด้ีแลสุุขภาพพื�นี่ฐานี่เราอยากให้คุืณ์ 
ติระหนี่ักว่่ายังม่ีว่ิธีีป้องกันี่โรคืภัยติ่างๆ ดี้ว่ยว่ัคืซีีนี่ ม่ีที่ั�งฉีดีเพื�อป้องกันี่เฉพาะโรคื 
ฉีดีเพื�อกระตุ้ินี่แม้่เคืยฉีดีแล้ว่ ไปจนี่ถ้ีงฉีดีเพื�อป้องกันี่ก่อนี่เดิีนี่ที่าง และเสุริม่คืว่าม่ร้้ระหว่่างทีี่� 
รอคือยวั่คืซีีนี่ป้องกันี่ COVID-19



เปล่ียนวิธีกินด่ืมสังสรรค์นอกบ้าน

หลังจากฮิิติสุังสุรรคื์กันี่ผ่่านี่แอปพลิเคืช่ันี่ว่ิดีีโอคือลอย่าง 
Zoom จนี่เกิดีเป็นี่ปรากฏิการณ์์ใหม่่ทีี่�เรียกการพบปะออนี่ไลน์ี่
ว่่า ม่า Zoom กันี่เถีอะ (พอๆ กับการเสิุร์ช่หาข้อม้่ลในี่ Google 
ว่่าให้ลอง Google ด้ี) สุำาหรับในี่ยุคื New Normal เราสุาม่ารถี 
ม่าเจอและสุังสุรรคื์กันี่ไดี้บ้างติาม่สุม่คืว่รแล้ว่ เพียงติ้อง 
ที่ำาติาม่ม่าติรการไม่่ให้เกิดีการระบาดีเพิ�ม่ ซี้�งสุิ�งที่ี�เห็นี่คืือ 
การรับม่ือของร้านี่อาหารและบาร์ขายเคืรื�องดีื�ม่แอลกอฮิอล ์
ทีี่�ยังคืงต้ิองหาวิ่ธีีปรับตัิว่เช่่นี่เดีียว่กันี่กับผ้้่บริโภคื  

นี่ำาร่องกันี่ม่าติั�งแติ่ Mediamatic ในี่กรุงอัม่สุเติอร์ดีัม่ 
ที่ี�ม่ีจุดีขายเป็นี่ร้านี่อาหารและบารร์ิม่นี่ำ�า ที่ี�ที่างร้านี่ก็ไดี้สุร้าง 
อาคืารเรือนี่กระจกขนี่าดีเล็กดีีไซีนี่์เก๋หลายหลังให้ล้กคื้านี่ั�งไดี ้
หลังละไม่่เกินี่ 3 คืนี่ จนี่กลายเป็นี่ Trendsetter หรือ 
ผ่้ ้นี่ำาเที่รนี่ดี์ดี้านี่การปรับติัว่ (ม่ากกว่่าแคื่ใช่้ฉากกั�นี่โติ๊ะ) 
ที่ี�สุาม่ารถีสุร้างจุดีขายใหม่่และใช่้งานี่ไดี้จริงกันี่ไปแบบยาว่ๆ 

ใสุ่ใจกับสุุขภาพกันี่ม่ากข้�นี่ ไม่่ใช่่กับแค่ื COVID-19 ซ้ี�งเป็นี่โรคือุบัติิใหม่่ แต่ิยังกังว่ลใจ 
กับโรคือุบัติิใหม่่อื�นี่ๆ จากการเปลี�ยนี่แปลงอุณ์หภ้ม่ิโลก ติาม่การคืาดีการณ์์ของ 
นี่ักว่ิที่ยาศัาสุติร์ที่ี�เช่ี �ยว่ช่าญ่ดี้านี่นี่ี� ไหนี่จะโรคืเดีิม่ที่ี�ไม่่สุาม่ารถีม่องข้าม่อย่าง 
ไข้หว่ัดีใหญ่่และไข้เลือดีออก หลายคืนี่เริ �ม่หันี่ม่าศั้กษัาและให้คืว่าม่สุำาคืัญ่กับ 
การดี้แลตินี่เองและคืรอบคืรัว่ รว่ม่ไปถี้งการซีื �อประกันี่ภัยที่ี �ติ้องติอบโจที่ย ์
ทุี่กคืว่าม่ต้ิองการและต้ิองคุ้ืม่ค่ืาด้ีว่ย โดียนัี่บตัิ�งแต่ิปรากฏิการณ์์ COVID-19 คืนี่สุ่ว่นี่ใหญ่่ 
มี่แนี่ว่โน้ี่ม่ซืี�อประกันี่ออนี่ไลน์ี่ทีี่�ที่ำาได้ีง่ายและรว่ดีเร็ว่ติลอดี 24 ชั่�ว่โม่ง

สุำาหรับหนี่้ากากอนี่าม่ัยและเจลล้างม่ือจะยังเป็นี่สุินี่คื้า Consumer Products 
ที่ี�เรายังซีื�อใช่้กันี่อย้่ และอาจกลับม่าม่ีการซืี�อขายม่ากข้�นี่หากสุถีานี่การณ์์ตีิกลับ 
หรือกลับม่าพบผ้้่ติิดีเชื่�อเพิ�ม่อย่างในี่กรณ์ีของประเที่ศัจีนี่ ในี่เว่ลาเดีียว่กันี่ก็ม่ีสุินี่คื้า 
นี่ว่ัติกรรม่ต้ิานี่ COVID-19 ผ่ลิติออกม่าอย่างไม่่หยุดีนิี่�ง ได้ีแก่ อุปกรณ์์กดีปุ่ม่ลิฟ์ต์ิ 
เคืรื�องจ่ายโฟ์ม่ล้างมื่อทีี่�ช่่ว่ยลดีการสัุม่ผั่สุมื่อ ทีี่�คืนี่รักสุุขภาพไม่่นัี่บเป็นี่สิุนี่ค้ืาฟุ่์ม่เฟื์อย

แหล่่งท่ี่�มา: hsri.or.th, techhub.in.th แล่ะ posttoday.com

04 /BKI NEWS COVER STORY

สำ้ขภัาพนำาช่่วิต
เมื�อสำ้ขภัาพเป็นเรื�องใหญ่่ในย้ค้ New Normal
ยุคู่นี�ชีั ่วิโมงนี�ที ่เร้าต่�างพร้้อมใจัเร้ียกิกิันวิ�ายุคู่แนวิคู่ิดีปกิต่ิใหม� หร้่อ New Normal ไม�มีอะไร้จัะสำาคู่ัญ่ไปกิวิ�าสุขภาพที่ต่้องมากิ�อน 
อย�างน้อยกิ็จันกิวิ�าเร้าจัะคู่ิดีคู่้นวิัคู่ซีีนไดี้สำาเร้็จั นั่นทำาให้ไม�วิ�าจัะเป็นกิิจักิร้ร้มไหน สุขภาพกิ็จัะกิ้าวิมามีบทบาทสำาคู่ัญ่เป็นอันดีับหน่่ง 
และกิลายมาเป็นทิศทางกิาร้ใชี้ชีีวิติ่ เพ่่อให้ทุกิคู่นยังปลอดีภัยและอุ�นใจัในวัินที่โลกิไม�เหมอ่นเดีิม

สุ่ว่นี่ก่อนี่หน้ี่านีี่�บาร์หลายแห่งก็ปรับติวั่ดี้ว่ยการจำาหนี่่าย Gift Voucher ทีี่�สุาม่ารถี 
นี่ำาม่าใช่้ไดี้แล้ว่หลังคืลายล็อกดีาว่นี่์ ที่ี�สุุดีที่้ายก็ติ้องข้�นี่อย้่กับสุถีานี่การณ์์ที่ี�พอจะ 
บอกได้ีว่่า ยังดีีทีี่�เราสัุงสุรรค์ืกันี่นี่อกบ้านี่ได้ีบ้างแต่ิอาจไม่่ได้ีเต็ิม่ร้อยเร็ว่ๆ นีี่�

แหล่่งท่ี่�มา: chasmgroup.org, dezeen.com แล่ะ wongnai.com

เปล่ียนวิธีวางแผนใช้จ่ายเงินกับสุขภาพ

ในี่ยุคืนีี่�การลงทุี่นี่ด้ีานี่สุุขภาพจะยังคืงโดีดีเด่ีนี่เช่่นี่เดีียว่กับ
การลงทีุ่นี่ดี้านี่เที่คืโนี่โลยี และม่ีแนี่ว่โนี่้ม่ว่่าจะเป็นี่พฤติิกรรม่ 
ระยะยาว่ไปจนี่ถี้งกระทัี่�งหลังค้ืนี่พบวั่คืซีีนี่ เว่ลานีี่�ทุี่กคืนี่หันี่ม่า 



เปล่ียนวิธีจัดการและเลือกซ้ืื้อท่ีอยู่อาศััย

COVID-19 ที่ำาให้ผ่้้ที่ี�อย้่อาศััยติื�นี่ติัว่ม่ากข้�นี่ นี่อกจาก 
ม่าติรการเว้่นี่ระยะห่างและที่ำาคืว่าม่สุะอาดีบ่อยข้�นี่ สิุ�งทีี่�ทุี่กคืนี่ 
ให้คืว่าม่สุำาคัืญ่คืือการอย่้อาศััยทีี่�ลดีการสัุม่ผั่สุ หรือ Touchless 
Experience หน้ี่�งในี่ตัิว่อย่าง ได้ีแก่ แนี่ว่คิืดีพัฒนี่าทีี่�อย่้อาศััย 
Sansiri For Greater Well-Being เกิดีข้�นี่ม่าช่่ว่ง 1-2 ปีทีี่�แล้ว่ 
ผ้้่บริโภคืจะได้ีรับประสุบการณ์์ Touchless Society เช่่นี่ การใช้่ 
E-Stamp ผ่่านี่แอปพลิเคืชั่นี่สุำาหรับผ้้่ม่าติิดีต่ิอโคืรงการ และ 
ประสุบการณ์์ในี่การเยี�ยม่ช่ม่ห้องติัว่อย่างผ่่านี่ VDO Walk 
Through ที่ี�โช่ว่์ภาพจำาลองการเดีินี่ช่ม่ห้องเสุม่ือนี่จริงให้กับ 
ล้กค้ืาของโคืรงการ

และไม่่ว่่าจะเป็นี่อสุังหาริม่ที่รัพย์คื่ายไหนี่ นี่ับจากนี่ี�ไป 
ผ้้่อย่้อาศััยจะคืาดีหวั่งถ้ีงการนี่ำานี่วั่ติกรรม่ Touchless ม่าใช้่งานี่ 
เช่่นี่ ลิฟ์ต์ิทีี่�สัุ�งงานี่ด้ีว่ยเซ็ีนี่เซีอร์หรือเสีุยง (อย่างลิฟ์ต์ิไร้สัุม่ผั่สุ
ที่ี �เพิ �งเปิดีติัว่ของเซี็นี่ที่รัลเฟ์สุติิว่ัล อีสุติ์ว่ิลล์ในี่ฝั่ั �งธีุรกิจ 
ศ้ันี่ย์การค้ืา) ระบบก๊อกนี่ำ�า ประต้ิ และอุปกรณ์์อัติโนี่มั่ติิต่ิางๆ
ระบบการสุแกนี่ใบหนี่้า ไปจนี่ถี้งถีังขยะที่ี�ม่ีระบบไร้สุัม่ผ่ัสุ 
ก็จะช่่ว่ยเรียกล้กค้ืาให้เข้าม่าสุนี่ใจ

แหล่่งท่ี่�มา: facebook.com/thestandardth/, 
bangkokbiznews.com แล่ะ condonewb.com

เปล่ียนวิธีการท่องเท่ียวเดินทาง

การท่ี่องเทีี่�ยว่ต่ิางประเที่ศัยังคืงเป็นี่กิจกรรม่ทีี่�คืว่รเว้่นี่ว่รรคื 
พักไว่้ เพราะในี่เว่ลานี่ี�บางประเที่ศัยังคืงห้าม่นี่ักที่่องเที่ี�ยว่ 
ทีี่�ม่าจากประเที่ศักลุ่ม่เสีุ�ยง และยังคืงมี่นี่โยบายกักตัิว่ 14 วั่นี่ 
ไหนี่จะกังว่ลกับโอกาสุการติิดีเชื่�อเมื่�อโดียสุารเคืรื�องบินี่ที่างไกล 
และในี่สุนี่าม่บินี่ที่ี�ทีุ่กคืนี่ไปรว่ม่ติัว่กันี่ ขณ์ะเดีียว่กันี่เราก็ม่ ี
คืว่าม่หวั่งด้ีว่ยแนี่ว่ที่าง Travel Bubble  หรือ Tourism Bubble 
ทีี่�อนุี่ญ่าติให้ผ้้่คืนี่บินี่ใกล้ข้าม่ประเที่ศัในี่ภ้มิ่ภาคืเอเชี่ยแปซิีฟิ์ก 
เหม่าะสุำาหรับประเที่ศัที่ี�สุาม่ารถีรับคืว่าม่เสุี�ยงในี่ระดีับติำ�า 
เพื�อกระติุ้นี่เศัรษัฐกิจ ภายใติ้คืว่าม่เข้ม่งว่ดีเรื �องม่าติรการ 
คืว่าม่ปลอดีภัย

แติ่ที่ี �ว่างแผ่นี่และเที่ี �ยว่ไดี้แนี่่นี่อนี่คืือการที่่องเที่ี �ยว่ในี่ 
ประเที่ศัไที่ย หลังจากอนุี่มั่ติิเปิดีเมื่องและอนุี่ญ่าติให้สุายการบินี่
ในี่ประเที่ศัเริ�ม่กลับม่าบินี่ไดี้ ประกอบกับแคืม่เปญ่สุนี่ับสุนีุ่นี่ 
การที่่องเที่ี�ยว่ในี่ที่้องถีิ�นี่ที่ี�เนี่้นี่ที่ั�งสุุขอนี่าม่ัยและโปรโม่ช่ันี่ 
หั�นี่ราคืา นี่อกจากเมื่องท่ี่องเทีี่�ยว่หลักและเมื่องรองแล้ว่อีกหน้ี่�ง 
จุดีหม่ายปลายที่างคืือ การพักค้ืางใกล้ๆ ทีี่�ใช้่เว่ลาแค่ื 1-2 วั่นี่ 
ในี่การเดิีนี่ที่าง เน้ี่นี่เทีี่�ยว่สัุ�นี่ แถีม่อุ่นี่ใจ และยังสุาม่ารถีขับรถี 
ไปได้ีเอง

แหล่่งท่ี่�มา: voathai.com, asiatimes.com,  
facebook.com/TheSecretSauceTH/ แล่ะ  
bang-kokbanksme.com
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กินผลืไม้แบบคู้่สำร้างคู้่สำม 
จับคู้่อร่อย ดื่ต่อสำ้ขภัาพ 
ผลไม้ทุกิชีนดิีมคีู่วิามอร้�อยและให้ปร้ะโยชีน์ทีแ่ต่กิต่�างกัินไป นอกิจัากิทุเรี้ยนและมงัคู่ดุีซ่่ีงเป็นเหม่อน King and Queen of Fruit ทีม่คีู่ณุปร้ะโยชีน์ 
เสริ้มกินัแล้วิ ยงัมีผลไม้อกีิหลายชีนดิีสามาร้ถจัับคู่่�กินัร้บัปร้ะทานให้ชี�วิยเสริ้มซ่่ีงกัินและกินัได้ี เรี้ยกิวิ�าเป็นคู่่�สร้้างคู่่�สมทีทั่�งอร้�อยและดีตี่�อสขุภาพสดุีๆ

แอปเปิล + องุ่น คู่แสนดี ดูแลหัวใจ

ถ้ีงจะเคืยได้ียินี่คืำากล่าว่ทีี่�ว่่า An apple a day keeps the doctor away. แต่ิหลายคืนี่อาจจะ 
ยังไม่่เคืยร้้ว่่าในี่แอปเปิลนี่ั�นี่ม่ีสุารที่ี�แที่บจะไม่่พบในี่อาหารช่นี่ิดีอื�นี่อย่าง Quercetin ซี้�งช่่ว่ย 
ละลายลิ�ม่เลือดี เมื่�อรับประที่านี่ค่้ืกับองุ่นี่ทีี่�มี่สุารต้ิานี่อนุี่ม้่ลอิสุระ Catechin ทีี่�ช่่ว่ยคืว่บคุืม่ปริม่าณ์ 
คือเลสุเติอรอลและลดีภาว่ะเลือดีแข็งตัิว่ สุารสุองตัิว่นีี่�จะที่ำางานี่ร่ว่ม่กันี่ช่่ว่ยป้องกันี่ไม่่ให้เกล็ดีเลือดี 
จับตัิว่เป็นี่ลิ�ม่และอุดีตัินี่เสุ้นี่เลือดี จ้งลดีคืว่าม่เสีุ�ยงในี่การเกิดีโรคืหัว่ใจและภาว่ะหัว่ใจว่ายเฉียบพลันี่ได้ี

ลำาไย + ฝร่ังสด คู่หวานเย็น ดับความร้อน

ช่่ว่งกลางปีแบบนี่ี�ลำาไยกำาลังออกล้กสุว่ยรอม่อบคืว่าม่หว่านี่ให้คืนี่รักผ่ลไม่้ไดี้ลิ�ม่รสุ ซี้�งภายใติ้ 
รสุช่าติิหว่านี่หยดีย้อยราว่นี่ำ�าผ้่�งนัี่�นี่แน่ี่นี่อนี่ว่่าอัดีแน่ี่นี่ไปด้ีว่ยนี่ำ�าติาลและคืาร์โบไฮิเดีรติทีี่�ให้พลังงานี่สุ้ง 
ดัีงนัี่�นี่ถ้ีงจะมี่รสุสุดีชื่�นี่ แต่ิหากรับประที่านี่ม่ากไปอาจจะที่ำาให้เกิดีอาการร้อนี่ในี่ได้ี ถ้ีาอยากอร่อยแบบ 
ไม่่ต้ิองห่ว่งว่่าติาจะแฉะแนี่ะนี่ำาให้กินี่ค่้ืกับฝั่รั�งสุดี ผ่ลไม้่ฤที่ธิี�เย็นี่ทีี่�มี่ใยอาหารและวิ่ติามิ่นี่ซีีสุ้ง จะช่่ว่ย 
คุืม่นี่ำ�าติาล ช่ะล้างคืว่าม่หว่านี่ของลำาไยลงได้ี

อะโวคาโด + มะเขือเทศั คู่สวย ช่วยเร่ืองผิว

พ้ดีถ้ีงม่ะเขือเที่ศัคืงต้ิองน้ี่กถ้ีง Lycopene สุารต้ิานี่อนุี่ม้่ลอิสุระทีี่�พบม่ากในี่เจ้าผั่กสีุแดีงล้กเล็กนีี่� 
ซ้ี�งสุาว่ๆ คืงจะที่ราบกันี่ดีีอย่้แล้ว่ว่่า Lycopene นัี่�นี่ช่่ว่ยช่ะลอคืว่าม่แก่ ต้ิานี่คืว่าม่เสืุ�อม่ของร่างกาย และ 
ช่่ว่ยเรื�องระบบการไหลเวี่ยนี่ของเลือดี ที่ำาให้ผิ่ว่พรรณ์สุดีใสุข้�นี่ แต่ิร้้ไหม่ว่่าจะยิ�งดีีกว่่าม่ากหากจับค่้ื 
ม่ะเขือเที่ศักับอะโว่คืาโดี เพราะนี่อกจากจะมี่วิ่ติามิ่นี่เอ วิ่ติามิ่นี่บี วิ่ติามิ่นี่ซีี วิ่ติามิ่นี่อี โปรตีินี่ และโฟ์เลติแล้ว่ 
อะโว่คืาโดียังมี่ไขมั่นี่ทีี่�ช่่ว่ยในี่การด้ีดีซ้ีม่ Lycopene ที่ำาให้ร่างกายนี่ำาไปใช้่ได้ีอย่างเต็ิม่ทีี่�ยิ�งข้�นี่

มะละกอ + สับปะรด คู่ดีท็อกซ์ื้ ดีต่อระบบย่อย

คืนี่รักสุุขภาพร้้อย้่แล้ว่ว่่าม่ะละกอช่่ว่ยในี่เรื�องของการขับถี่ายไดี้ดีี เพราะม่ีเอนี่ไซีม่์ Papain 
ช่่ว่ยย่อยอาหาร แต่ิถ้ีาอยากจะดีีท็ี่อกซ์ีระบบย่อยและระบบขับถ่ีายอย่างคืรบเคืรื�อง การจับค่้ืม่ะละกอสุุก 
กับสัุบปะรดีคืือตัิว่เลือกทีี่�ดีีทีี่เดีียว่ เพราะสัุบปะรดีอุดีม่ไปด้ีว่ยเอนี่ไซีม์่ Bromelain ทีี่�ช่่ว่ยในี่การย่อย 
โปรติีนี่และกระติุ้นี่ให้ร่างกายขับของเสุียรว่ม่ถี้งสุารพิษัออกม่าที่างปัสุสุาว่ะ การรับประที่านี่ผ่ลไม้่ 
สุองช่นิี่ดีนีี่�ค่้ืกันี่จ้งช่่ว่ยเพิ�ม่ประสิุที่ธิีภาพให้ระบบขับถ่ีายที่ำางานี่ได้ีดีีข้�นี่แบบค้ืณ์สุอง

แหล่งท่ีมา • https://sites.google.com/site/sunmamala/smunphir-cin/malakx-laea-sabpard • https://women.trueid.net/detail/K0bQ8bQbLRye 
• https://talk.mthai.com/inbox/423010.html • https://www.thaiquote.org/content/205479 • https://www.voicetv.co.th/read/ry4bToG0z 
• https://www.thaihealth.or.th/blog/myblog/topic/308/108health/348/All/



อ้น่ใจไร้กังวลืดื้วยแผนประกันภััยสำ้ขภัาพ
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ประกัันภััย 3 โรคกัวนใจ 
โรคไข้้หวัดใหญ่่ โรคมืือ เท้้า ปากั และโรคร้ายจากัยุง

ม่อบคืว่าม่ห่ว่งใยให้คืนี่ทีี่�คุืณ์รัก สุร้างคืว่าม่อุ่นี่ใจให้ทัี่�งคืรอบคืรัว่ คุ้ืม่คืรองทัี่�งการเจ็บป่ว่ยจากโรคืไข้หวั่ดีใหญ่่ โรคืมื่อ เท้ี่า ปาก และโรคืร้ายจากยุง  
(5 โรคื ได้ีแก่ โรคืไข้เลือดีออกเดีงกี โรคืติิดีเชื่�อไว่รัสุซิีกา โรคืไข้สุม่องอักเสุบ เจอี โรคืไข้ปว่ดีข้อยุงลายหรือโรคืชิ่คุืนี่กุนี่ยา และโรคืไข้จับสัุ�นี่หรือโรคืไข้ป่า) 
หากต้ิองนี่อนี่โรงพยาบาลยังได้ีรับค่ืาช่ดีเช่ยปลอบขวั่ญ่และเงินี่ช่ดีเช่ยรายวั่นี่ ช่่ว่ยแบ่งเบาภาระค่ืาใช้่จ่ายจากการรักษัาพยาบาลได้ีอย่างสุบายใจ

ผ่ลประโยช่น์ี่ช่ดีเช่ยปลอบขวั่ญ่ กรณี์เป็นี่ผ้้่ป่ว่ยในี่ติิดีต่ิอกันี่ไม่่น้ี่อยกว่่า 5 วั่นี่ 
(แต่ิละโรคืช่ดีเช่ย 1 คืรั�งติลอดีระยะเว่ลาเอาประกันี่ภัย)
- โรคืไข้หวั่ดีใหญ่่   10,000  15,000  25,000
- โรคืมื่อ เท้ี่า ปาก     5,000  10,000  15,000
- โรคืติิดีต่ิอทีี่�มี่ยุงเป็นี่พาหะ    5,000  10,000  15,000

ผ่ลประโยช่น์ี่ช่ดีเช่ยรายวั่นี่ กรณี์เป็นี่ผ้้่ป่ว่ยในี่ (แต่ิละโรคืช่ดีเช่ย 1 คืรั�ง 
ติลอดีระยะเว่ลาเอาประกันี่ภัย และแต่ิละโรคืช่ดีเช่ยสุ้งสุุดี 30 วั่นี่ 
นัี่บจากวั่นี่แรกทีี่�เข้าพักรักษัาตัิว่เป็นี่ผ้้่ป่ว่ยในี่)
- โรคืไข้หวั่ดีใหญ่่       500    1,000    1,500
- โรคืมื่อ เท้ี่า ปาก          500    1,000    1,500
- โรคืติิดีต่ิอทีี่�มี่ยุงเป็นี่พาหะ     500    1,000    1,500

                                            เด็ีก อายุ 0-14 ปี คืนี่ละ        490    590    890

                                            ผ้้่ใหญ่่ อายุ 15-70 ปี คืนี่ละ        190    290    490

เพ่่อต่อบร้ับวิิถีชีีวิิต่ใหม�ของคู่นยุคู่นี� กิรุ้งเทพปร้ะกิันภัยจั้งพัฒนากิร้มธร้ร้ม์ปร้ะกิันภัยสุขภาพ 2 กิร้มธร้ร้ม์ คู่่อ ปร้ะกิันภัยโร้คู่ร้้ายจัากิยุง 
และปร้ะกิันภัย 3 โร้คู่กิวินใจั ดี้วิยแผนปร้ะกิันภัยที่เหมาะกิับทุกิชี�วิงวัิย  เบี�ยปร้ะกิันภัยร้าคู่าเบาๆ ทำาง�าย ไม�ต่้องต่ร้วิจัสุขภาพ
สามาร้ถดี่ร้ายละเอียดีเพ่�มเต่ิม เง่ ่อนไขกิาร้ร้ับปร้ะกิันภัย หร้่อซ่ี�อปร้ะกิันภัยไดี้ที่ https://bangkokinsurance.com หร้่อสอบถามที่ 
โทร้. 0 2285 8585

ต่าร้างคู่วิามคูุ่้มคู่ร้องและเบี�ยปร้ะกิันภัย                                                                                                                                        หน�วิย: บาท

ความค้�มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3

เบี�ยปร้ะกิันภัย

ประกัันภััยโรคร้ายจากัยุง 
คุ้ืม่คืรอง 5 โรคืร้ายทีี่�เกิดีจากยุง ทัี่�งโรคืไข้เลือดีออกเดีงกี โรคืติิดีเชื่�อไว่รัสุซิีกา โรคืไข้สุม่องอักเสุบ เจอี โรคืไข้ปว่ดีข้อยุงลายหรือโรคืชิ่คุืนี่กุนี่ยา 

และโรคืไข้จับสัุ�นี่หรือโรคืไข้ป่า สุร้างคืว่าม่สุบายใจเพื�อคืนี่ทีี่�คุืณ์ห่ว่งใย และช่่ว่ยแบ่งเบาภาระค่ืาใช้่จ่ายจากการรักษัาพยาบาล

ผ่ลประโยช่น์ี่ช่ดีเช่ยปลอบขวั่ญ่ กรณี์เป็นี่ผ้้่ป่ว่ยในี่ติิดีต่ิอกันี่ไม่่น้ี่อยกว่่า 5 วั่นี่  10,000             20,000   30,000
(ช่ดีเช่ย 1 คืรั�งติลอดีระยะเว่ลาเอาประกันี่ภัย)

ผ่ลประโยช่น์ี่ช่ดีเช่ยรายวั่นี่ กรณี์เป็นี่ผ้้่ป่ว่ยในี่ (สุ้งสุุดี 30 วั่นี่นัี่บจากวั่นี่แรก   500               1,000    1,500
ทีี่�เข้าพักรักษัาตัิว่เป็นี่ผ้้่ป่ว่ยในี่ โดียช่ดีเช่ย 1 คืรั�งติลอดีระยะเว่ลาเอาประกันี่ภัย)
    
    150    250    350

ต่าร้างคู่วิามคูุ่้มคู่ร้องและเบี�ยปร้ะกิันภัย                                                                                                                                        หน�วิย: บาท

ความค้�มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3

เบี�ยปร้ะกิันภัย
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สำวย ดื่ มป่ระโยช่น์ 
ต้นไม้สำ้ดืฮิิตของค้นช่อบอยู่บ้าน
ถ่งจัะอย่�กิับบ้าน แต่�กิ็ยังต่้องกิาร้คู่วิามสดีชี่่นจัากิสีเขียวิของต่้นไม้ใบหญ่้า หลายคู่นจั้งเล่อกิที่จัะปล่กิต่้นไม้ไวิ้เพ่�มคู่วิามผ�อนคู่ลายสบายต่า 
ทั�งในบ้านและนอกิบ้าน และที่กิำาลังฮิิต่มากิในกิลุ�มคู่นเม่องคู่่อกิาร้ปล่กิไม้ใบสวิย ที่ไม�เพียงชี�วิยฟอกิอากิาศ ลดีมลพ่ษจัากิฝุุ่่น PM2.5  
แต่�ยังเพ่�มคู่วิามเก๋ิและชิีกิให้กิับมุมต่�างๆ ของบ้านไดี้อีกิดี้วิย

ไทร้ใบสักิ

เป็นี่ไม้่พุ่ม่ขนี่าดีลำาต้ินี่ไม่่ใหญ่่ม่าก ปล้กได้ีทัี่�งในี่และนี่อกบ้านี่ ด้ีว่ยคืว่าม่ทีี่�ที่รงใบสุว่ยเป็นี่ใบเดีี�ยว่รีกว้่างสีุเขียว่เข้ม่ 
หนี่าเรียงสุลับกันี่ ทัี่�งยังเลี�ยงไม่่ยาก และทีี่�สุำาคัืญ่คืือช่่ว่ยฟ์อกอากาศัได้ีดีี จ้งนิี่ยม่จัดีว่างไว้่ในี่ห้องนัี่�งเล่นี่หรือห้องที่ำางานี่ 

 Tips: คืว่รหมั่�นี่ที่ำาคืว่าม่สุะอาดีคืราบฝุ่ั่นี่ทีี่�ติิดีอย่้ติาม่ใบ เพื�อให้ใบสุาม่ารถีหายใจและสัุงเคืราะห์แสุงได้ีดีี

ยางอินเดีีย

เป็นี่ไม้่ใบสุว่ยทีี่�ร้านี่กาแฟ์นิี่ยม่นี่ำาไปว่างไว้่ประดัีบร้านี่ จุดีเด่ีนี่ของต้ินี่นีี่�อย่้ทีี่�ใบร้ปว่งรี แข็ง และเงางาม่ เมื่�อโติเต็ิม่ทีี่� 
จะมี่รากอากาศัห้อยติาม่ลำาต้ินี่คืล้ายต้ินี่ไที่ร สุ่ว่นี่ข้อดีีคืือช่่ว่ยฟ์อกอากาศัและด้ีดีซัีบสุารพิษักลุ่ม่ฟ์อร์ม่าลดีีไฮิด์ีได้ี

 Tips: ถ้ีาแสุงแดีดีจัดีเกินี่ไปใบจะไหม้่ได้ี คืว่รปล้กในี่ทีี่�แสุงแดีดีรำาไร และหาเว่ลาตัิดีแต่ิงใบทีี่�แก่ออกบ้าง 

มอนสเต่อร้า

ต้ินี่ไม้่ใบสุว่ยทีี่�สุายฮิิปต้ิองมี่ เพราะเป็นี่ถ้ีงราชิ่นีี่แห่งใบไม้่ โดีดีเด่ีนี่ด้ีว่ยใบขนี่าดีใหญ่่ทีี่�แติกออกเป็นี่แฉกๆ สุว่ยแปลก 
เหมื่อนี่ถ้ีกตัิดีแต่ิงไว้่อย่างดีี มี่ให้เลือกม่ากกว่่า 50 สุายพันี่ธ์ุี แต่ิทีี่�นิี่ยม่คืือม่อนี่สุเติอรา เดีลิซิีโอซีา (Monstera Deliciosa) 

 Tips: ใบของต้ินี่ม่อนี่สุเติอรามี่สุารทีี่�เป็นี่พิษัต่ิอสัุติว์่เลี�ยง จ้งไม่่เหม่าะกับบ้านี่ทีี่�เลี�ยงสุุนัี่ขหรือแม่ว่ 

กิวิักิมร้กิต่

นี่อกจากที่รงต้ินี่จะสุว่ย ก้านี่อว่บนี่ำ�า ใบเลี�ยงค่้ืเป็นี่มั่นี่เงาเรียงติาม่ยาว่ของก้านี่ ยังมี่คุืณ์สุม่บัติิในี่การฟ์อกอากาศั 
ให้สุดีชื่�นี่ รว่ม่ถ้ีงปล่อยออกซิีเจนี่ออกม่าได้ีม่าก เลยกลายเป็นี่ต้ินี่ไม้่ยอดีฮิิติทีี่�มั่กจะนี่ำาม่าว่างในี่บ้านี่ 

Tips: ช่อบแสุงน้ี่อย แต่ิก็ยังต้ิองการแสุงแดีดีบ้าง ไม่่อย่างนัี่�นี่จะไม่่โติและอาจที่ำาให้ใบเหลืองได้ี 

ฟิโลเดีนดีร้อน 

มี่ฟ์อร์ม่ใบทีี่�สุว่ยแปลกติา ทัี่�งยังเลี�ยงง่าย เลยกลายเป็นี่อีกหน้ี่�งไม้่ประดัีบทีี่�นิี่ยม่จัดีว่างไว้่ในี่ห้องต่ิางๆ คืว่าม่ทีี่�มี่หลากหลาย 
สุายพันี่ธ์ุีทัี่�งฟิ์โลม่รกติแดีง ฟิ์โลใบม่ะละกอ ฟิ์โลห้ช้่าง ฯลฯ การเลือกต้ินี่ฟิ์โลม่าติกแต่ิงบ้านี่จ้งสุร้างคืว่าม่เพลิดีเพลินี่ไม่่น้ี่อย

Tips: ช่อบแสุงน้ี่อย แต่ิต้ิองไม่่ท้ี่บ ถ้ีาอยากให้สุว่ยต้ิองหมั่�นี่ฉีดีละอองนี่ำ�าบริเว่ณ์ใบเพื�อเพิ�ม่คืว่าม่ชื่�นี่  
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โปรโมช่ันดื่ต่อใจ 
กับประกันภััย Healthy Flexi Plan

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
โที่ร. 0 2285 8585 Line ID: @personallines หรือด้ีรายละเอียดีเพิ�ม่เติิม่และซืี�อประกันี่ภัยได้ีทีี่� https://bangkokinsurance.com
(คืลิกได้ีสุำาหรับ BKI News ฉบับอิเล็กที่รอนิี่กส์ุ)

ปร้ะกิันภัย Healthy Flexi Plan ดีีต่�อใจัถ่ง 3 ต่�อ

อุ่นใจ กับค่ืารักษัาพยาบาลจากการเจ็บป่ว่ยด้ีว่ยโรคืภัยไข้เจ็บหรือเกิดีจากอุบัติิเหตุิกรณี์ทีี่�เป็นี่คืนี่ไข้ในี่

ตรงใจ เลือกซืี�อแผ่นี่คืว่าม่คุ้ืม่คืรองค่ืารักษัาพยาบาลในี่กรณี์เป็นี่คืนี่ไข้นี่อกได้ี โดียไม่่จำาเป็นี่ต้ิองเป็นี่แผ่นี่เดีียว่กับผ่ลประโยช่น์ี่คืนี่ไข้ในี่

สบายใจ กับการช่ำาระเบี�ยประกันี่ภัยราคืาเบาๆ สุาม่ารถีผ่่อนี่ช่ำาระได้ี 0% นี่านี่ 6 หรือ 10 เดืีอนี่

เบี้้�ยประกัันภััย

  3,000   -    4,999

  5,000   -    7,999

  8,000   -    9,999

10,000   -  12,999

13,000   -  14,999

     15,000  ข้�นไป

500

800

1,200

1,500

2,000

2,500

รับี้ฟรี Tesco Lotus Gift Card

หน�วิย: บาท

กิรุ้งเทพปร้ะกัินภัยมอบโปร้โมชัีนสุดีพ่เศษสำาหรั้บล่กิคู่้าที่ซ่ี�อปร้ะกัินภัย Healthy Flexi Plan ผ�าน bangkokinsurance.com 
ร้ับฟร้ี Tesco Lotus Gift Card ม่ลคู่�า 500-2,500 บาท ต่ั�งแต่�วิันนี�-31 ธันวิาคู่ม 2563 
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Forest Bathing อาบป่่าเยียีีวยีาใจ
วิ�ากิันวิ�ากิร้ะแสกิาร้ท�องเที่ยวิทางธร้ร้มชีาต่ิกิำาลังมา เพร้าะคู่วิามวิุ�นวิายในเม่องใหญ่�และกิาร้ต่ิดีอย่�ในบ้านกิลางป่าคู่อนกิรี้ต่ชี�วิง COVID-19 
ทำาให้หลายคู่นโหยหาอ้อมกิอดีสเีขียวิของผน่ป่าและคู่วิามสดีชี่น่ของธร้ร้มชีาต่ ิแต่�มากิกิวิ�ากิาร้ออกิไปเทร้กิกิิ�ง ปีนเขา หร่้อแคู่มป้�งชี�วิงสดุีสปัดีาห์ 
เทร้นดี์ล�ามาแร้งคู่่อกิาร้อาบป่า หร้่อ Forest Bathing ที่จัะชี�วิยปลอบปร้ะโลมร้�างกิายและจัิต่ใจัให้สดีใสห�างไกิลโร้คู่ไดี้อย�างน�าท่่ง

จาก Shinrin-Yoku สู่ Forest Bathing

  ศัาสุติร์แห่งการอาบป่ากำาเนี่ิดีม่าจากประเที่ศัญ่ี�ปุ่นี่ในี่ช่่ว่งปี 1980 โดียคืนี่ญ่ี�ปุ่นี่ 
เรียกศัาสุติร์นีี่�ว่่า ชิ่นี่รินี่-โยกุ (Shinrin-Yoku) ม่าจากคืำาว่่า Shinrin ทีี่�แปลว่่า ป่าไม้่ และ 
คืำาว่่า Yoku ซี้ �งแปลว่่า การอาบนี่ำ �า เป็นี่แนี่ว่คืิดีที่ี �อาศััยประสุาที่สุัม่ผ่ัสุที่ั �งห้าในี่ 
การซ้ีม่ซัีบพลังจากผื่นี่ป่าหรือพื�นี่ทีี่�ธีรรม่ช่าติิให้เข้าม่าเป็นี่สุ่ว่นี่หน้ี่�งของร่างกาย เพื�อให้ได้ี 
รับประโยช่นี่์สุ้งสุุดีที่างการรักษัาสุุขภาพกายและเยียว่ยาจิติวิ่ญ่ญ่าณ์ พ้ดีง่ายๆ คืือการพา 
ร่างกายที่ี �เหนี่็ดีเหนี่ื �อยเม่ื �อยล้าจากคืว่าม่วุ่ ่นี่ว่ายในี่เม่ืองใหญ่่ไปสุัม่ผ่ัสุธีรรม่ช่าติิ  
เพื�อพักผ่่อนี่และช่าร์จพลังให้กับตัิว่เอง

กระแสุของ Forest Bathing หรือการอาบป่าเริ�ม่ขยายว่งกว้่างเมื่�อญี่�ปุ่นี่ก่อตัิ�งสุม่าคืม่ 
ป่าบำาบัดีข้�นี่ในี่ปี 2002 และที่ำาการวิ่จัยถ้ีงผ่ลกระที่บของสิุ�งแว่ดีล้อม่ในี่ป่าทีี่�มี่ต่ิอสุุขภาพของ 
ม่นุี่ษัย์ ก่อนี่จะเปิดีตัิว่เรื�องการอาบป่าศ้ักษัา (Forest Bathing Study) เป็นี่คืรั�งแรกในี่ปี 2005 
จากนัี่�นี่ Forest Bathing ก็เริ�ม่เป็นี่ทีี่�สุนี่ใจและเกิดีกระแสุข้�นี่ในี่หลายประเที่ศัทัี่�ว่โลก 

ป่าเยียวยาใจ ธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกัน

  ไม่่เชื่�อก็ต้ิองเชื่�อว่่า ป่าช่่ว่ยเสุริม่ภ้มิ่คุ้ืม่กันี่และป้องกันี่ 
โรคืร้ายได้ี เพราะจากการศ้ักษัาของญี่�ปุ่นี่ ประเที่ศัต้ินี่คิืดี 
ของการอาบป่าพบว่่าการอาบป่าช่่ว่ยลดีคืว่าม่เสุี�ยงของ 
การเกิดีเนืี่�องอกและป้องกันี่ม่ะเร็งได้ีจริง โดียผ่ลจากการศ้ักษัา 
บ่งช่ี�ว่่ากลุ่ม่คืนี่ที่ี�อาบป่าทีุ่กสุุดีสุัปดีาห์ม่ีจำานี่ว่นี่ NK Cell 
(Natural Killer Cell) หรือเซีลล์เม่็ดีเลือดีขาว่ที่ี�ม่ีบที่บาที่ 
สุำาคัืญ่ในี่ระบบภ้มิ่คุ้ืม่กันี่ของร่างกายเพิ�ม่ข้�นี่ ซ้ี�งสิุ�งทีี่�เป็นี่เหมื่อนี่ 
ยาสุร้างภ้ม่ิคืุ้ม่กันี่จากป่าก็คืือ ไฟ์ที่อนี่ไซีดี์ (Phytoncide) 
นี่ำ�าม่ันี่หอม่ระเหยที่ี�ติ้นี่ไม่้ปล่อยออกม่าเพื�อป้องกันี่เช่ื�อโรคื 
เช่ื�อรา และเหล่าแม่ลง แต่ิกลับที่ำาให้เราร้้สุ้กสุดีชื่�นี่และช่่ว่ย 
เพิ�ม่เซีลล์เพช่ฌฆาติต้ิานี่เซีลล์ม่ะเร็ง
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Forest Bathing ได้ใจกลางกรุง

  สุำาหรับคืนี่เม่ืองที่ี�เว่ลาว่่างนี่้อย งานี่รัดีติัว่ การจะออกไปสุัม่ผ่ัสุ 
ผื่นี่ป่าจริงๆ อาจจะไม่่ใช่่เรื�องง่ายนัี่ก แต่ิถ้ีาอยากอาบป่าหาคืว่าม่สุบายใจ
สุบายกาย พื �นี่ที่ี �สุ ีเขียว่ใจกลางเม่ืองก็สุาม่ารถีม่อบพลังม่หัศัจรรย ์
จากธีรรม่ช่าติิให้เราได้ีเช่่นี่กันี่ อย่าง

 • บางกะเจ้า พื�นี่ทีี่�ป่าอนุี่รักษ์ัในี่อำาเภอพระประแดีง จังหวั่ดีสุมุ่ที่รปราการ 
ไม่่ไกลจากกรุงเที่พฯ แต่ิมี่ผื่นี่ป่าชุ่ม่ช่นี่ทีี่�อุดีม่สุม่บ้รณ์์ม่าก เขียว่ช่อุ่ม่ไปด้ีว่ย 
ร่ม่ไม้่ และมี่ธีรรม่ช่าติิดีีๆ รอให้ไปเก็บเกี�ยว่พลังอย่างเต็ิม่ทีี่� 

 • สุว่นี่ว่ช่ิรเบญ่จที่ัศัหรือสุว่นี่รถีไฟ์ ที่ี�หลายคืนี่ยกให้เป็นี่ป่าในี่กรุง 
เพราะเติ็ม่ไปดี้ว่ยติ้นี่ไม่้ใหญ่่ ที่ั�งยังม่ีมุ่ม่สุงบเงียบให้หลบหนี่ีคืว่าม่วุ่่นี่ว่าย 
ไปสัุม่ผั่สุธีรรม่ช่าติิได้ีอย่างสุบายใจ

 • สุว่นี่หลว่ง ร.9 สุว่นี่สุาธีารณ์ะและสุว่นี่พฤกษัศัาสุติร์ขนี่าดีใหญ่ ่
ทีี่�สุุดีในี่กรุงเที่พฯ มี่การจัดีสุรรโซีนี่พื�นี่ทีี่�หลากหลาย จ้งสุาม่ารถีเลือกได้ีว่่า
อยากชื่�นี่ช่ม่ธีรรม่ช่าติิในี่ร้ปแบบไหนี่

  ฉะนี่ั�นี่ถี้งจะม่ีเว่ลาแคื่ไม่ก่ี�ช่ั�ว่โม่งก็สุาม่ารถีออกไปซี้ม่ซีับพลังจากป่า 
กันี่ได้ีแล้ว่ สุุดีสัุปดีาห์นีี่�ถี้ายังไม่่ม่ีแผ่นี่ ลองแบ่งเว่ลาไป Forest Bathing 
ผ่่อนี่คืลายกายใจกันี่สัุกหน่ี่อยน่ี่าจะดีีไม่่น้ี่อย นี่อกจากจะอารม่ณ์์ดีีมี่คืว่าม่สุุขแล้ว่ 
ยังจะได้ีเก็บสุะสุม่เซีลล์เพช่ฌฆาติต้ิานี่ม่ะเร็งกลับม่าด้ีว่ย

  นี่อกจากนี่ี�ยังม่ีงานี่ศั้กษัาของม่หาว่ิที่ยาลัยช่ิบะ 
ที่ี�พบว่่าการอย้่ที่่าม่กลางติน้ี่ไม่้เพียง 30 นี่าที่ีจะที่ำาให ้
ระบบประสุาที่ที่ำางานี่ดีขี้�นี่ ฮิอร์โม่นี่คืว่าม่เคืรียดีลดีลง 
อัติราการเต้ินี่ของหัว่ใจช้่าลง และคืว่าม่ดัีนี่โลหิติลดีติำ�าลง 
เพราะในี่ป่าม่ีแบคืที่ีเรีย Microbiome ที่ี�ช่่ว่ยสุร้าง 
ภ้มิ่คุ้ืม่กันี่ให้แก่ร่างกาย ดัีงนัี่�นี่หากมี่เว่ลา การไปอาบป่า 
เดีือนี่ละคืรั�งจะเยียว่ยาสุุขภาพใจ ลดีอาการซี้ม่เศัร้า 
แถีม่ยังเสุริม่สุร้างภ้มิ่คุ้ืม่กันี่ให้กับร่างกายได้ีอีกด้ีว่ย

อยากอาบป่า ทำาอย่างไร

  ถี้งจะบอกว่่าอาบ แติ่การอาบป่าไม่่จำาเป็นี่ 
ติ้องผ่ลัดีผ่้าผ่่อนี่ให้วุ่่นี่ว่าย สุาม่ารถีที่ำาไดี้ง่ายๆ ดี้ว่ย 
การพาติัว่เองออกไปอย้ ่ที่่าม่กลางธีรรม่ช่าติิ แล้ว่ 
เดีินี่ที่อดีนี่่องช่้าๆ หรือที่ิ�งติัว่นี่ิ�งๆ ในี่อ้อม่กอดีของ 
ติ้นี่ไม่้ใบหญ่้า เปิดีประสุาที่สุัม่ผ่ัสุที่ั �งห้าให้รับร้ ้ถี้ง 
การม่ีอย้่ของพื�นี่ที่ี�สุีเขียว่นี่ั�นี่แบบไม่่เร่งรีบ เปิดีติาม่อง 
คืว่าม่พลิ�ว่ไหว่ของใบไม้่ ฟั์งเสีุยงกังว่านี่ของนี่กร้องและ
สุายนี่ำ�าที่ี�ไหลเอื�อย สุ้ดีไอดิีนี่และกลิ�นี่สุดีช่ื�นี่ของผ่ืนี่ป่า 
สุัม่ผ่ัสุถี้งสุายลม่ที่ี�พัดีพาเอาคืว่าม่เย็นี่ช่ื�นี่ผ่่านี่ร่างกาย 
และเปิดีใจรับคืว่าม่อิ �ม่เอม่จากทีุ่กสุิ �งที่ี �ไดี้สุ ัม่ผ่ัสุ 
แล้ว่จะพบว่่าคืว่าม่สุุข สุงบ สุบาย และคืว่าม่ผ่่อนี่คืลาย 
หาไดี้ไม่่ยากเลยเม่ื�ออย้่ที่่าม่กลางติ้นี่ไม่้และธีรรม่ช่าติิ 
ซ้ี�งนัี่�นี่คืือข้อพิสุ้จน์ี่ว่่าป่าสุาม่ารถีช่าร์จพลังให้เราได้ีจริงๆ 
ทัี่�งที่างร่างกาย อารม่ณ์์ และจิติใจ

บางกะเจ้้า

สวนวชิิรเบญจ้ทัี่ศหรือสวนรถไฟ

สวนหล่วง ร.9
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ไตรมาสแรกฉลุุยี BKI ทำำาเบี�ยีโต 25.3% ม่�นใจบรรลุุเป้่า 
22,800 ลุ้านบาทำ 

ผ่่านี่ไติรม่าสุแรกของปี 2563 บริษััที่ กรุงเที่พประกันี่ภัย จำากัดี (ม่หาช่นี่) หรือ BKI 
เผ่ยผ่ลการดีำาเนิี่นี่งานี่เป็นี่ไปติาม่คืาดีหม่าย เบี�ยประกันี่ภัยรับรว่ม่เพิ�ม่ข้�นี่ถ้ีงร้อยละ 25.3 
หรือเที่่ากับ 6,136.1 ล้านี่บาที่ ม่ีกำาไรสุุที่ธีิจากการรับประกันี่ภัยหลังหักคื่าใช่้จ่าย 
ดีำาเนี่ินี่งานี่แล้ว่ 328.5 ล้านี่บาที่ และรายไดี้สุุที่ธีิจากการลงทีุ่นี่ 459.7 ล้านี่บาที่ 
กำาไรก่อนี่ภาษีัเงินี่ได้ี 788.2 ล้านี่บาที่ และเมื่�อหักภาษีัเงินี่ได้ีแล้ว่มี่กำาไรสุุที่ธิี 668.8 ล้านี่บาที่ 
หรือเพิ�ม่ข้�นี่ร้อยละ 14.9 เม่ื�อเที่ียบกับช่่ว่งเดีียว่กันี่ของปี 2562 สุ่งผ่ลให้ม่ีกำาไรติ่อหุ้นี่ 
ขั�นี่พื�นี่ฐานี่เท่ี่ากับ 6.28 บาที่ 

แม้่ปัจจุบันี่ธุีรกิจประกันี่วิ่นี่าศัภัยไที่ยจะประสุบกับคืว่าม่ท้ี่าที่ายทัี่�งจากภาว่ะเศัรษัฐกิจ
ถีดีถีอย และผ่ลกระที่บจากสุถีานี่การณ์์การแพร่ระบาดีของเช่ื�อไว่รัสุ COVID-19 แติ่ 
ดีร.อภิสิุที่ธิี� อนัี่นี่ตินี่าถีรัตินี่ กรรม่การและประธีานี่คืณ์ะผ้้่บริหาร บริษััที่ กรุงเที่พประกันี่ภัย 
จำากัดี (ม่หาช่นี่) ม่องว่่ายังม่ีปัจจัยบว่กหลายประการที่ี�จะสุ่งผ่ลดีีติ่อธีุรกิจ ที่ั�งการที่ี� 
ผ้้่บริโภคืติระหนัี่กม่ากข้�นี่ถ้ีงคืว่าม่เสีุ�ยงภัยด้ีานี่สุุขภาพ แนี่ว่โน้ี่ม่ของอัติราค่ืาสิุนี่ไหม่ที่ดีแที่นี่ 
ของประกันี่สุุขภาพที่ี�จะลดีลง ม่าติรการผ่่อนี่คืลายของสุถีาบันี่ติ่างๆ ที่ี�เกี �ยว่ข้อง 
และปัจจัยอื�นี่ๆ ดีังนี่ั�นี่แม่้การเติิบโติอาจจะแผ่่ว่ลง แติ่ผ่ลประกอบการในี่ไติรม่าสุสุอง 
ก็มี่แนี่ว่โน้ี่ม่เป็นี่ไปติาม่เป้า และคืาดีว่่าปีนีี่�จะสุาม่ารถีบรรลุเป้าหม่ายเบี�ยประกันี่ภัยทีี่�ตัิ�งไว้่ 
22,800 ล้านี่บาที่ หรือเพิ�ม่ข้�นี่ร้อยละ 8 โดียม่ีแผ่นี่และกลยทุี่ธ์ีที่างธุีรกิจทีี่�รองรับโอกาสุ 
และคืว่าม่ท้ี่าที่ายอย่างรอบด้ีานี่

ตอกยีำ�าความแข็็งแกร่ง BKI คว้าระด่ับ A- (Excellent) จาก A.M. Best Company 
บริษััที่ กรุงเที่พประกันี่ภัย จำากัดี (ม่หาช่นี่) ยังคืงรักษัาม่าติรฐานี่และคืว่าม่แข็งแกร่งอย่างต่ิอเนืี่�อง ล่าสุุดีเมื่�อวั่นี่ทีี่� 29 พฤษัภาคืม่ 2563 ได้ีรับการจัดีอันี่ดัีบ 

คืว่าม่น่ี่าเชื่�อถืีอที่างการเงินี่ (Financial Strength Rating) ทีี่�ระดัีบ A- (Excellent) Outlook Negative จาก A.M. Best Company สุถีาบันี่การจัดีอันี่ดัีบที่างการเงินี่ 
ชั่�นี่นี่ำาของโลก ซ้ี�งด้ีว่ยการมี่ระบบการบริหารจัดีการทีี่�ดีี มี่ฐานี่ะที่างการเงินี่ทีี่�แข็งแกร่ง สุะท้ี่อนี่ให้เห็นี่ถ้ีงคืว่าม่เป็นี่บริษััที่ชั่�นี่นี่ำาในี่ธุีรกิจประกันี่วิ่นี่าศัภัยของประเที่ศัไที่ย 
ทีี่�มี่เสุถีียรภาพที่างการเงินี่ จ้งสุาม่ารถีคืรองอันี่ดัีบทีี่�ระดัีบ A- ม่าอย่างต่ิอเนืี่�อง

BKI สร้างฝัันเติมแรงบ่นดัาลุใจ มอบทุำนการศึึกษา  2 โครงการป่ระกวดัผลุงานสร้างสรรค์โฆษณา 
หลังจับมื่อกับสุถีาบันี่อุดีม่ศ้ักษัาต่ิางๆ จัดีโคืรงการประกว่ดีสุร้างสุรรค์ืผ่ลงานี่โฆษัณ์าภายใต้ิแนี่ว่คิืดีประกันี่ภัยเป็นี่ม่ากกว่่าแค่ืประกันี่ เพื�อเปิดีโอกาสุให้คืนี่รุ่นี่ใหม่่ 

ไดี้แสุดีงออกถี้งคืว่าม่คืิดีสุร้างสุรรคื์ดี้านี่การสุื�อสุารและการโฆษัณ์า บริษััที่ กรุงเที่พประกันี่ภัย จำากัดี (ม่หาช่นี่) ไดี้จัดีการประกาศัผ่ลพร้อม่ม่อบรางว่ัล 
ประกาศันี่ียบัติรและทีุ่นี่การศั้กษัาสุำาหรับโคืรงการกรุงเที่พประกันี่ภัยสุร้างสุรรคื์แคืม่เปญ่การสุื�อสุาร แก่นี่ักศั้กษัาคืณ์ะนี่ิเที่ศัศัาสุติร์ ม่หาว่ิที่ยาลัยกรุงเที่พ และ 
โคืรงการประกว่ดีคืลิปสุั�นี่ แก่นี่ักศั้กษัาคืณ์ะเที่คืโนี่โลยีสุื�อสุารม่ว่ลช่นี่ ม่หาว่ิที่ยาลัยเที่คืโนี่โลยีราช่ม่งคืลธีัญ่บุรี รว่ม่ม่้ลคื่าทีุ่นี่การศั้กษัากว่่า 680,000 บาที่ 
โดียได้ีรับเกียรติิจาก ดีร.อภิสิุที่ธิี�  อนัี่นี่ตินี่าถีรัตินี่ กรรม่การและประธีานี่คืณ์ะผ้้่บริหาร เป็นี่ประธีานี่ม่อบรางวั่ล พร้อม่ด้ีว่ยคืณ์ะผ้้่บริหารบริษััที่ฯ ร่ว่ม่แสุดีงคืว่าม่ยินี่ดีี 
ณ์ ห้องประชุ่ม่ 1105 ชั่�นี่ 11 อาคืารกรุงเที่พประกันี่ภัย ถีนี่นี่สุาที่รใต้ิ เมื่�อวั่นี่ทีี่� 20 พฤษัภาคืม่ทีี่�ผ่่านี่ม่า

นักศึกษาคณะนิเที่ศศาสตร์ มหาวิที่ยาลั่ยกรุงเที่พ
ท่ี่�ได้้รับรางวัล่

นักศึกษาคณะเที่คโนโล่ย่สื�อสารมวล่ชิน 
มหาวิที่ยาลั่ยเที่คโนโล่ย่ราชิมงคล่ธััญบุร่ ท่ี่�ได้้รับรางวัล่
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BKI เดิันหน้าช่่วยีทีำมแพทำย์ีฝ่ัาวิกฤติโควิดั-19 
มอบเคร่�องช่่วยีหายีใจแก่โรงพยีาบาลุ

บริษััที่ กรุงเที่พประกันี่ภัย จำากัดี (ม่หาช่นี่) หรือ BKI ยังคืงเดิีนี่หน้ี่าม่อบเคืรื�องช่่ว่ยหายใจพร้อม่ชุ่ดีอุปกรณ์์ 
ให้แก่โรงพยาบาลต่ิางๆ อย่างต่ิอเนืี่�อง โดียในี่วั่นี่ทีี่� 8 มิ่ถุีนี่ายนี่ 2563 คุืณ์ชั่ย โสุภณ์พนิี่ช่ ประธีานี่กรรม่การ 
พร้อม่ดี้ว่ย ดีร.อภิสุิที่ธีิ� อนี่ันี่ตินี่าถีรัตินี่ กรรม่การและประธีานี่คืณ์ะผ่้้บริหาร ไดี้ม่อบเคืรื�องช่่ว่ยหายใจ 
ช่นี่ิดีอัติราการไหลสุ้งพร้อม่ชุ่ดีอุปกรณ์์ จำานี่ว่นี่ 4 เคืรื�อง ให้แก่โรงพยาบาลเลิดีสุินี่ กรม่การแพที่ย์ โดียม่ี 
นี่ายแพที่ย์วิ่พัฒน์ี่ เจริญ่ศิัริวั่ฒน์ี่ หัว่หน้ี่ากลุ่ม่งานี่เว่ช่ศัาสุติร์คืรอบคืรัว่ เป็นี่ผ้้่แที่นี่รับม่อบ 

นี่อกจากนีี่�เมื่�อวั่นี่ทีี่� 7 มิ่ถุีนี่ายนี่ 2563 บริษััที่ฯ ได้ีม่อบเคืรื�องช่่ว่ยหายใจพร้อม่อุปกรณ์์ จำานี่ว่นี่ 4 เคืรื�อง 
แก่โรงพยาบาลนี่พรัตินี่ราช่ธีานี่ี โดียม่ีนี่ายแพที่ย์ปิยช่าติิ สุุที่ธีินี่าคื แพที่ย์กลุ่ม่งานี่ออร์โธีปิดีิกสุ์ (OPD) 
เป็นี่ผ่้้แที่นี่รับม่อบ ณ์ อาคืารกรุงเที่พประกันี่ภัย ถีนี่นี่สุาที่รใติ้ เพื�อร่ว่ม่สุนี่ับสุนีุ่นี่โรงพยาบาลและที่ีม่แพที่ย์ 
ในี่การช่่ว่ยเหลือผ้้่ป่ว่ยในี่ช่่ว่งวิ่กฤติิโคืวิ่ดี-19 รว่ม่ถ้ีงผ้้่ป่ว่ยภาว่ะวิ่กฤติิอื�นี่ๆ

BKI มอบสินไหม PA กว่า 1.2 ลุ้านบาทำ
คืุณ์ยงยุที่ธี นี่ิสุุที่ธีิว่รรณ์ (ขว่าสุดุี) ผ่้้จัดีการสุาขาสุระบรุี ธีุรกิจสุาขาและการรว่่ม่ทีุ่นี่ เป็นี่ผ่้้แที่นี่บริษััที่ฯ 

ม่อบสิุนี่ไหม่ที่ดีแที่นี่ประกันี่ภัยอุบัติิเหตุิสุ่ว่นี่บุคืคืล จำานี่ว่นี่ 1,239,187.50 บาที่ แก่คุืณ์ศัรีสุุดีา เขียว่เม่่นี่ ผ้้่รับประโยช่น์ี่ 
ซ้ี�งเป็นี่บุติรของคุืณ์จงจิติร ศัรีโสุภา ผ้้่เอาประกันี่ภัยทีี่�ประสุบอุบัติิเหตุิเสีุยชี่วิ่ติ โดียมี่คุืณ์ชั่ยณ์รงค์ื คืงลาภ (ซ้ีายสุุดี) 
ผ้้่จัดีการธีนี่าคืารกรุงเที่พ สุาขาแก่งคือย ร่ว่ม่เป็นี่สัุกขีพยานี่ 

กรุงเที่พประกันี่ภัยขอขอบพระคุืณ์ล้กค้ืา/ค่้ืค้ืาทีี่�ให้การติอบรับว่ารสุาร BKI News ฉบับอิเล็กที่รอนิี่กส์ุ ทัี่�งนีี่� เพื�อให้การสุ่งว่ารสุารซ้ี�งประกอบด้ีว่ย 
ข้อม้่ลข่าว่สุาร การประช่าสัุม่พันี่ธ์ี โปรโม่ชั่นี่ และสิุที่ธิีพิเศัษัผ่่านี่ที่างอีเม่ลของล้กค้ืา/ค่้ืค้ืาสุอดีคืล้องกับ พ.ร.บ.คุ้ืม่คืรองข้อม้่ลสุ่ว่นี่บุคืคืล พ.ศั.2562 
บริษััที่ฯ จ้งขอสุอบถีาม่คืว่าม่ประสุงค์ืการรับว่ารสุาร BKI News ฉบับอิเล็กที่รอนิี่กส์ุ ดัีงนีี่� 
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