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กรุงเทพประกันภัย ยืนหนึ่งด้วยรางวัล
Domestic General Insurer of the Year - Thailand

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการ
และประธานคณะผู้บริหาร รับรางวัล Domestic General Insurer of the Year - Thailand จากงาน
The Insurance Asia Awards 2019 จัดโดยนิตยสาร Insurance Asia โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัท
ประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ด้วยศักยภาพของการเป็นบริษัทประกันวินาศภัย
ในภูมิภาคเอเชียที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง มีระบบการบริหารจัดการและการด�ำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย ใส่ใจดูแลลูกค้าด้วยคุณภาพการบริการที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้ง
ยังยึดมั่นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
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4 องค์กรใหญ่จัดกิจกรรม Bhappy พลังจิตอาสา
ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน
4 องค์กรใหญ่ กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ กรุงเทพประกันชีวิต และไอโออิ กรุงเทพประกันภัย ผนึกก�ำลังร่วมกัน
จัดกิจกรรม Bhappy ครัง้ ที่ 12 ตอน พลังจิตอาสาร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพือ่ ธรรมชาติทยี่ งั่ ยืน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562

คุณชัย โสภณพนิช ประธานคณะกรรมการ บริษัท
กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) คุณอาทิรัตน์
จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อ�ำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาล
บ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หม่อมหลวงจิรเศรษฐ
ศุขสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และคุณสาธิต ลิปตะสิริ
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) น�ำคณะผู้บริหารและ
พนักงานจิตอาสาของทั้ง 4 องค์กรรวมกว่า 200 คน
ร่ ว มกั น ท� ำ กิ จ กรรมเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ใน
กิจกรรม Bhappy ครั้งที่ 12 ตอน พลังจิตอาสาร่วมใจ
ปลูกป่าชายเลน เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยเริ่มต้นด้วย
พิธถี วายพวงมาลาสักการะศาลพระนเรศ-นารายณ์ และ
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พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ก่อนเริ่มกิจกรรมต่างๆ
เ ริ่ ม ต ้ น จ า ก ก า ร ช ม นิ ท ร ร ศ ก า ร ป ร ะ วั ติ
ป้อมพระจุลจอมเกล้า ชมป้อมปืนเสือหมอบ และชม
พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง หลังจากนั้น ผู้บริหาร
ทั้ง 4 องค์กรได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และมี
การแบ่งกลุ่มพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมสัมพันธ์
สร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรและความสนุกสนาน
พร้อมเข้าพื้นที่ปลูกป่าชายเลน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์
ธรรมชาติพันธุ์ไม้ป่าชายเลน รวมทั้งเพื่อป้องกันแนว
ชายฝั่งทะเล
ส�ำหรับโครงการ Bhappy ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2555
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของทั้ง 4 บริษัท
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ได้มีส่วนร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมทั้ง
เพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ซึ่งโครงการ Bhappy
ด�ำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 12 และจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์และสานต่อ
กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป
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โรคที่มากับหน้าฝนและน�้ำท่วม
ช่วงนี้หลายจังหวัดของประเทศไทยมีฝนตกชุก และบางจุดก็มีน�้ำท่วมขัง ส�ำหรับคนที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศฝนตกและเหตุการณ์
น�้ำท่วมบ่อยๆ ควรระมัดระวังโรคที่มากับสภาวะเหตุการณ์ดังกล่าว ได้แก่

โรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่
ที่เกิดจากเชื้อไวรัส ปอดบวมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
หรือไวรัส เป็นโรคที่สามารถติดต่อได้กับทุกเพศทุกวัย
แพร่ ก ระจายผ่ า นทางลมหายใจ เสมหะ น�้ ำ ลาย
มีอาการเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ คัดจมูก มีนำ�้ มูก ปวดศีรษะ
ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย และเบื่ออาหาร หากมี
อาการดังกล่าวควรรีบพบแพทย์ทันที
โรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส เป็นโรคติดต่อ
จากสัตว์สู่คน โดยมีหนูเป็นพาหะที่ส�ำคัญของโรค ซึ่งมี
เชื้อออกมากับปัสสาวะสัตว์แล้วปนเปื้อนในน�้ำท่วมขัง
โดยโรคนี้จะติดต่อทางบาดแผล รอยขีดข่วน หรือ
ไชเข้าตามเยือ่ บุตา จมูก ปาก หรือผิวหนังทีแ่ ช่นำ�้ นานๆ
อาการหลังได้รับเชื้อประมาณ 4-10 วัน คือ มีไข้สูง
ฉับพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ มาก โดยเฉพาะ
บริเวณน่องและโคนขา หรือปวดหลัง บางรายอาจมี
อาการตาแดง มีจดุ เลือดออกตามผิวหนัง ไอมีเลือดปน
ตัวเหลือง ตาเหลือง จ�ำเป็นต้องรีบพบแพทย์โดยด่วน
โรคตาแดง เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Adenovirus,
Enterovirus และ Coxsackie Virus A24 ส่วนใหญ่
จะติดต่อโดยตรงจากการที่นิ้วมือสัมผัสน�้ำตาของ
ผู้ป่วย แล้วมาสัมผัสต่อที่ตาโดยตรง ไม่ติดต่อจาก
การสบตา จ้องตา ไม่ติดต่อทางอากาศ หรือการ
รั บ ประทานอาหารร่ ว มกั น อาการหลั ง ได้ รั บ เชื้ อ
ประมาณ 1-2 วัน คือ ระคายเคืองตา น�้ำตาไหล
กลัวแสง มีขี้ตามาก หนังตาบวม ติดต่อได้ง่าย
ในเด็กเล็ก แต่เป็นโรคที่ไม่อันตรายรุนแรง ทั้งนี้
สามารถป้ อ งกั น ได้ ด ้ ว ยการล้ า งดวงตาให้ ส ะอาด
เมือ่ ถูกละอองฝน ฝุน่ ละออง หมัน่ ล้างมือบ่อยๆ ไม่ควร
ขยี้ตา
โรคติดเชือ้ ระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง
อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค โรคบิด ไทฟอยด์ และ
โรคตับอักเสบ ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารหรือ
ดื่มน�้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป เช่น อาหารที่ปรุงสุกๆ
ดิบๆ อาหารที่มีแมลงวันตอม อาหารที่ทิ้งค้างคืน โดย
ไม่ได้แช่เย็น และไม่ได้อุ่นให้ร้อนที่อุณหภูมิอย่างน้อย

70 องศาเซลเซียส ก่อนรับประทานอาหาร ลักษณะอาการ คือ การถ่ายอุจจาระเหลว คลืน่ ไส้
อาเจียน ปวดศีรษะ และเมื่อยเนื้อตัวร่วมด้วย ส่วนโรคบิดจะมีอาการถ่ายอุจจาระมีมูกหรือ
เลือดปน มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดท้องและมีปวดเบ่งร่วมด้วย
โรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะ สามารถเป็นโรคได้ทุกวัยในทุกพื้นที่ มีอาการไข้สูง
ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ ยตามตัว หน้าแดง เกิดจุดแดงๆ เล็กๆ ตามผิวหนัง เลือดออกตามไรฟัน
ต่อมาไข้จะลดลง ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเกิดอาการรุนแรงและมีความผิดปกติ
ตามมา เช่น ถ่ายด�ำ ไอปนเลือด เกิดภาวะช็อคและเสียชีวิตได้
โรคน�ำ้ กัดเท้าจากเชือ้ ราและแผลพุพองเป็นหนอง อาการของโรค คือ เท้าเปือ่ ยและเป็นหนอง
เริ่มคันตามซอกนิ้วเท้า ผิวหนังลอกเป็นขุย จากนั้นผิวหนังจะพุพอง นิ้วเท้าหนาและแตก
มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อน คือ ผิวหนังอักเสบ
วิธีการป้องกันการเกิดโรคทั้งหมดนี้ คือ ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ล้างมือ
ก่อนรับประทานทุกครัง้ ควรใส่รองเท้าบูต๊ หากต้องเดินลุยน�ำ้ หลีกเลีย่ งการเดินลุยน�ำ้ สกปรก
แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังจากลุยน�้ำแล้วต้องล้างเท้าด้วยน�้ำสะอาดทุกครั้ง

INSURANCE TIPS

BKI NEWS /05

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน�้ำท่วม
ในช่วงฤดูฝนซึ่งมีสภาพอากาศแปรปรวนและเกิดลมพายุได้บ่อยครั้ง ปริมาณฝนที่ตกหนักอาจท�ำให้เกิดน�้ำท่วมในหลายพื้นที่ ซึ่งสร้าง
ความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งที่อยู่อาศัย รถยนต์ อาคาร โรงงาน การเตรียมพร้อมส�ำหรับดูแลทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากน�้ำท่วม จึงเป็น
สิ่งที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดกับทรัพย์สินของเรา

การท�ำประกันภัยให้กบั ทรัพย์สนิ เป็นอีกหนึง่ ตัวช่วยสร้างความอุน่ ใจ
ยามเกิดภัยที่ไม่คาดคิดได้ เพราะจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจาก
ความเสียหายของทรัพย์สิน ให้เราสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้
เร็วที่สุด ซึ่งส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในกรณี
น�้ำท่วม มีดังนี้
รถยนต์
- ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1
- ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 5 หรือ 2+, 3+ ที่ซื้อ
ความคุ้มครองน�้ำท่วมเพิ่มเติมไว้
ทรัพย์สิน
- ประกันอัคคีภยั ส�ำหรับสถานประกอบการ ทีซ่ อื้ ความคุม้ ครองน�ำ้ ท่วม
เพิ่มเติมไว้

- ประกั น อั ค คี ภั ย ส� ำ หรั บ บ้ า นอยู ่ อ าศั ย คุ ้ ม ครองภั ย ธรรมชาติ
(น�้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ) รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท
- ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) จ�ำนวนเงินความคุ้มครอง
ตามจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยทรัพย์สิน ยกเว้นกรมธรรม์ที่มีการออก
เอกสารจ�ำกัดจ�ำนวนเงินความรับผิด (Sublimit) ต่อภัยน�้ำท่วมไว้
ทั้งนี้ กรมธรรม์แต่ละประเภทจะมีวงเงินความคุ้มครองส�ำหรับกรณี
น�้ำท่วมที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการรับความคุ้มครอง
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ จึงควรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยที่ท�ำไว้
อีกครั้ง
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ร้านรักษ์ โลก
ปัจจุบันคนเราเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เช่น การลด ละ เลิก อุปกรณ์ของใช้ที่เป็นพลาสติก รวมไปถึง
การเลือกใช้อปุ กรณ์ในการบรรจุของใช้ อาหารการกิน และเครือ่ งดืม่ มากขึน้ หลายร้านค้ามีการลดและรณรงค์เรือ่ งการใช้วสั ดุที่ไม่สร้างขยะ
เพิ่มขึ้น ส�ำหรับร้านในเมืองกรุงที่มีการใช้แนวคิดนี้มีหลายร้านด้วยกัน อย่างเช่น 4 ร้านนี้

ZeroMoment Refillery
เป็นหนึ่งร้านที่เน้นแนวคิด Zero Waste คือ การใช้ชีวิต
โดยไม่สร้างขยะ ลดการใช้ทรัพยากร เพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อม โดยร้าน
จะจ�ำหน่ายของกิน ของใช้ตา่ งๆ แต่ไม่มบี รรจุภณั ฑ์ใส่ให้ ทางลูกค้า
ต้องน�ำภาชนะมาใส่เอง และซื้อในปริมาณที่ต้องการได้ ผลิตภัณฑ์
ที่มีจ�ำหน่ายในร้าน เช่น แป้งระงับกลิ่นกาย สบู่เหลว แชมพู
ครี ม นวดผม โลชั่ น น�้ ำ ยาล้ า งจาน หรื อ สิ น ค้ า บริ โ ภค เช่ น
พริกไทย ซอสปรุงรส เกลือ น�้ำตาลทราย น�้ำมันพืช ส�ำหรับผู้ที่
ต้องการซื้อ เพียงแค่น�ำภาชนะบรรจุมาชั่งน�้ำหนักก่อน จากนั้น

น�ำไปบรรจุผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งการและน�ำมาชัง่ อีกครัง้ หักลบน�ำ้ หนักภาชนะบรรจุ
และจ่ายเงิน ส�ำหรับคนที่ไม่ได้น�ำภาชนะมาสามารถซื้อที่ร้านได้
ร้านตัง้ อยูบ่ ริเวณ ตึก Home Residence ซอย 16 ถนนเสรี 2 กรุงเทพมหานคร
เปิดบริการ วันอังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.00 - 19.00 น.

Less Plastic Able
ร้านนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออยากจะเป็นศูนย์รวมส�ำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการลดขยะ
ให้ได้มีแหล่งซื้อของในหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทย แม้ร้านจะไม่ใหญ่มากนัก
แต่กเ็ ป็นจุดเล็กๆ แห่งการเริม่ ต้น ภายในร้านจะมีผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน ของใช้
ส่วนตัว อาหารแห้งต่างๆ ให้เลือกเติมกันลงบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมมา นอกจากนั้น
ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยลดขยะได้ อย่างขวดน�้ำ ถุงผ้าแบบต่างๆ รวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคอีกหลายชนิด

ร้านอยู่บริเวณ ถนนประชาธิปก แขวงวัดหิรัญรูจี เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
เปิดบริการทุกวัน (ปิดวันอังคาร) เวลา 11.00 - 21.00 น.
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Grasstonomy
ร้านที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ความร่มรื่นของต้นโพธิ์และ
เฟิร์น ในบรรยากาศสบายใจกลางเมืองอย่างสีลม ศาลาแดง
เป็นร้านกาแฟเล็กๆ ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น
เมล็ดกาแฟและนมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค อีกทั้งทางร้าน
ยังมีมุมที่เรียกว่า Refill Corner ซึ่งจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดี

ต่อสุขภาพอย่างแชมพู สบู่ และน�้ำยาออร์แกนิคต่างๆ ส�ำหรับเติม โดยให้ผู้ใช้ได้
เตรียมภาชนะมาใส่เอง นอกจากนี้ แก้วทีใ่ ช้ใส่เครือ่ งดืม่ และหลอดก็เป็นพลาสติกแบบ
ย่อยสลายได้ (ทางร้านรณรงค์ให้น�ำแก้วมาเอง ลด 50%)
ร้านตั้งอยู่บริเวณ ศาลาแดงซอย 3
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 - 17.00 น. หยุดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์
Better Moon Cafe x Refill Station
ร้านกาแฟที่รวบรวมเมนูอาหาร เมนูเครื่องดื่ม และเมนู
ทานเล่นที่ล้วนแล้วแต่คัดสรรเอาวัตถุดิบที่ดีออกมารังสรรค์
เป็นเมนูพเิ ศษให้ผทู้ เี่ ข้ามาทานได้ลมิ้ ลอง บนพืน้ ฐานแนวคิด
การลดพลาสติก ลดขยะที่ท�ำลายโลก ซึ่งทางร้านมีจานเปล่า
บริ ก ารลู ก ค้ า ที่ ต ้ อ งการซื้ อ อาหารจากภายนอกมานั่ ง
รับประทานในร้าน แต่มีข้อแม้ว่าห้ามน�ำพลาสติกหรือ

โฟมจากภายนอกเข้ามาเด็ดขาด และเมื่อรับประทาน
เสร็จแล้วต้องล้างจานให้สะอาด จัดเก็บให้เรียบร้อยเอง
ภายในร้านยังมีส่วน Refill Station มุมสินค้า และผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคจากธรรมชาติ โดยน�ำภาชนะตัวเองมาใส่ได้
แต่ถ้าไม่ได้น�ำมา ทางร้านเองก็มีจ�ำหน่ายเช่นกัน
ร้านตั้งอยู่ในซอย สุขุมวิท 77/1
เปิดบริการทุกวัน 08.00 - 21.30 น.
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วุ้นชุ่มปาก สารทดแทนที่ช่วยสร้างน�้ำลาย
น�้ำลายในช่องปากมีส่วนส�ำคัญมาก ช่วยให้ฟันในช่องปากแข็งแรง ช่วยในการย่อยอาหารเบี้องต้น ช่วยปรับสภาพกรดด่างภายในช่องปาก
และท�ำให้เราสามารถกลืนอาหารได้คล่องขึ้น แต่ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตน�้ำลาย อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้

โครงการน�ำ้ ลายเทียม หนึง่ ในโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ทางด้านสาธารณสุขของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ 9) ทรงห่วงใยผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการได้รับผลข้างเคียงจากยา เช่น ยารักษา
ความดันโลหิต ยาต้านฮิสตามีน ยาต้านอาการเศร้าซึม ยาขับปัสสาวะ ยาอักเสบ
ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ สเตียรอยด์ ตลอดจนผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งเข้ารับการรักษาด้วยวิธฉี ายรังสีบริเวณศีรษะ
และล�ำคอ เช่น มะเร็งในช่องปาก หรืออาจจะเป็นโรคทีเ่ กีย่ วกับต่อมน�ำ้ ลาย โรคเบาหวาน

โรคภูมิต้านทานต่อต้านตัวเอง เช่น กลุ่มอาการโจเกรน
โรคไขข้ออักเสบ โรคลูปัสอีริธีมาโตซัสชนิดทั่วกาย
ผู้ป่วยเหล่านี้จะเกิดปัญหาเนื้อเยื่อต่อมนํ้าลายฝ่อลีบ
ท�ำให้ความสามารถในการผลิตน�้ำลายน้อยลง จนเกิด
ภาวะปากแห้ง มีปัญหาสุขภาพช่องปากหลายรูปแบบ
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตลดลง และมีความทุกข์ทรมาน
ในการด�ำเนินกิจวัตรประจ�ำวัน
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธทิ นั ตนวัตกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนาน�้ำลายเทียม (Artificial
Saliva) ซึ่งมีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นในช่องปากคล้าย
น�้ำลายธรรมชาติมากที่สุด มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
ที่เป็นกลาง และสามารถปรับสมดุลของสิ่งแวดล้อม
ในช่องปากให้เป็นกลาง มีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิด
การละลายของผิ ว ฟั น และสามารถกลื น ได้ เ พื่ อ ให้
ความชุ่มชื้นในล�ำคอ โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าว
ได้ ด� ำ เนิ น การเสร็ จ สิ้ น แล้ ว และได้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ เ ป็ น
สูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน�้ำลายเทียมชนิดเจล
ภายใต้ชอ่ื ผลิตภัณฑ์วา่ วุน้ ชุม่ ปาก (Oral Moisturizing Jelly)
ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งใช้นำ�้ ลายเทียมสามารถขอรับผลิตภัณฑ์
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จุดรับผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุด
นั ก ขั ต ฤกษ์ แ ละวั น หยุ ด เฉพาะกิ จ ตามประกาศของ
มูลนิธิฯ โดยมีการเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 13.00 น.
2. โรงพยาบาลมะเร็งล�ำปาง ติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์
ที่โทร. 0 5433 5262-8 ต่อกลุ่มงานทันตกรรม
ทั้งนี้ ยังมีโรงพยาบาลจ�ำนวนมากที่รับผลิตภัณฑ์
เจลลี่ โ ภชนาและวุ ้ น ชุ ่ ม ปากไปส่ ง มอบให้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ย
ในความดูแลของโรงพยาบาลโดยตรง โดยสามารถติดต่อ
สอบถามและขอรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่โรงพยาบาล
ที่เข้ารับการรักษาได้เช่นกัน
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ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกสำหรับการทำเหมืองแร
Public Liability Insurance for Mine

ความคุมครองที่ครอบคลุม

คุมครองความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจ และเกิดข�้นภายในหร�อมีสาเหตุจากการใชสถานที่ประกอบการ
ที่เอาประกันภัยโดยมีความคุมครอง ดังนี้

1. ความสูญเสียตอชีวิต รางกาย การบาดเจ็บของบุคคลภายนอก
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก
3. คาใชจายในการสูคดี
ทั้งนี้ ขอตกลงคุมครองขอ 1 และ 2 ใหหมายรวมถึง คาใชจาย คาธรรมเนียมในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งผูเอาประกันภัยตองชดใชตามกฎหมาย
ใหกับผูเรียกรอง

ตารางความคุมครองและเบี้ยประกันภัย
ประเภทการทำเหมือง

หนวย: บาท

วงเง�นความคุมครอง

เบี้ยประกันภัย

1. เหมืองประเภทที่ 2 ที่เปนชนิดแรเดียวกับเหมืองประเภทที่ 1 แตเนื้อที่เกิน 100 ไร
และแรหินประดับชนิดหินทราย

1,000,000

8,000

2. เหมืองประเภทที่ 2 อื่นๆ ที่ไมใชตามขอ 1

5,000,000

12,000

3. เหมืองประเภทที่ 3 เหมืองแรถานหิน กลุมเหมืองหิน อุตสาหกรรมเพื่อผลิตซีเมนต
เหมืองแรที่ตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เหมืองแรในทะเล
เหมืองแรกัมมันตภาพรังสี เหมืองแรใตดิน

30,000,000

24,000

4. เหมืองประเภทที่ 3 เหมืองแรทองคำ

50,000,000

30,000

5. เหมืองประเภทที่ 3 อื่นๆ ที่ไมใชตามขอ 3 และขอ 4

5,000,000

12,000

หมายเหตุ
1. ประเภทการทำเหมือง หมายถึง การแบงประเภทการทำเหมืองที่กำหนดไวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องการแบงประเภทการทำเหมือง
2. ในกรณีที่ประเภทการทำเหมืองมีลักษณะการประกอบการตางจากตัวอยางขางตน หรือตองการวงเงินความคุมครองสูงกวาที่กำหนด กรุณาติดตอเจาหนาที่
หรือตัวแทนของกรุงเทพประกันภัย
3. อาณาเขตความคุมครอง เขตอำนาจศาล เฉพาะประเทศไทย
4. ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไข กอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5. เบี้ยประกันภัยดังกลาวรวมอากรและภาษีแลว

2-1001-01-PII 07-62

10 /BKI NEWS

BKI ONLINE

โปรโมชันสุดพิเศษสงทายป
กรุงเทพประกันภัยจัดโปรโมชันพ�เศษสำหรับลูกคาที่ซื้อประกันภัยผาน www.bangkokinsurance.com
ตั้งแตวันนี้ - 31 ธ.ค. 62

เมื่อทำประกันภัยรถยนต
ตั้งแต 6,500 บาทขึ้นไป รับฟรี พ.ร.บ.
และเมื่อทําประกันภัยตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป
รับเพิ่มบัตรเติมนํ้ามัน ปตท.
มูลคา 500 - 1,500 บาท

เมื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยสำหรับที่อยูอาศัย
และสถานประกอบการ
ตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป รับฟร� Central Gift Voucher
มูลคา 200-1,500 บาท

เมื่อทำประกันภัย 3 โรคกวนใจ
ตัง้ แต 600 บาทข�น้ ไป รับฟร� Starbucks e-Coupon
มูลคา 100-200 บาท

เมื่อทำประกันภัยการเดินทางตางประเทศ (Travel Delight)
ตัง้ แต 1,000 บาทข�น้ ไป รับฟร� Starbucks e-Coupon
มูลคา 100-300 บาท
พ�เศษเมื่อกรอกรหัส TRAVEL19W
รับสวนลดเบี้ยประกันภัยทันที 10%

NAVIGATOR
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เคล็ดลับเตรียมห้องนอนให้ปลอดภัย
ส�ำหรับเด็ก
ส�ำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ก�ำลังเตรียมห้องพักส�ำหรับสมาชิกตัวน้อย สิ่งที่ต้องค�ำนึงคือ สภาพสิ่งแวดล้อม ความสะดวกในการใช้งาน
และยังต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยอีกด้วย ส�ำหรับแนวทางการเตรียมห้องส�ำหรับเด็กให้ปลอดภัยมีดังนี้

ประตู
เหตุ ก ารณ์ ที่ มั ก จะเกิ ด ขึ้ น คื อ การโดน
ประตูหนีบ ดังนั้นควรติดตั้งตัวชะลอการปิด
ประตู อย่างโช้คอัพเพื่อป้องกันการกระแทก
ส� ำ หรั บ ลู ก บิ ด ประตู ไ ม่ ค วรเป็ น แบบกดล็ อ ก
เพราะเด็ ก อาจจะเผลอกดล็ อ กขั ง ตั ว เองได้
ควรใช้ลูกบิ ด แบบที่ มี ร ่อ งบริ เ วณลู กบิ ด แทน
เพื่อให้คนด้านนอกสามารถใช้เหรียญไขประตู
ออกได้
หน้าต่าง
หน้าต่างห้องควรมีความสูงมากกว่า 90
เซนติเมตร ในกรณีที่หน้าต่างห้องมีความสูง
น้อยกว่า 90 เซนติเมตรและหน้าต่างเป็นกระจก
ควรติดสติกเกอร์หรือฟิลม์ขุ่นที่กระจกหน้าต่าง
เพื่อป้องกันเหตุการณ์เด็กมองไม่เห็นและอาจ
วิ่งชนจนเกิดอันตรายได้ นอกจากนี้ หน้าต่าง

ควรติดกลอนเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเปิด-ปิด
หน้าต่างได้เอง
พื้นห้อง
ห้องส�ำหรับเด็กส่วนใหญ่มกั จะปูดว้ ยพืน้ ยาง
หรือพรมที่มีความนุ่ม เพื่อให้เด็กเล็กสามารถ
คลานได้ และเด็กที่ก�ำลังหัดเดินเวลาล้มจะได้
ไม่เจ็บมากนัก ส�ำหรับพื้นที่ปูพรมควรหมั่น
ท�ำความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
สะสม หากเป็นพื้นไม้ควรขัดให้ไม่มีเสี้ยนที่
อาจต�ำเท้าเด็กได้ ที่ส�ำคัญพื้นห้องไม่ควรท�ำ
ต่างระดับ เพื่อป้องกันการสะดุดล้มได้
ผนัง
ผนังห้องเด็กไม่ควรเป็นซอกมุม ควรเป็น
ผนังเรียบตลอดทั้ง 4 ด้าน และถ้าต้องการ
ติดวอลเปเปอร์ควรเลือกที่ออกแบบมาส�ำหรับ

ห้ อ งเด็ ก ที่ ป ลอดสารพิ ษ หรื อ ส่ ว นผสมของ
สารอันตราย อีกทั้งไม่ควรติดตั้งชั้นวางบนผนัง
ทีอ่ ยูเ่ หนือศีรษะเด็ก เพราะสิง่ ของทีว่ างอาจหล่น
ลงมาได้
เฟอร์นิเจอร์
เฟอร์ นิ เ จอร์ ใ นห้ อ งของเด็ ก ควรเลื อ ก
เฟอร์นิเจอร์ที่มีน�้ำหนักเพื่อให้เด็กไม่สามารถ
ขยับได้โดยง่าย และควรลบมุมออก ของชิน้ เล็ก
ควรท�ำจากพลาสติก ไม่ใช่พวกกระจกทีแ่ ตกหัก
ได้ง่าย ส่วนต�ำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์
เช่น การตั้งเตียงนอนควรติดผนังด้านที่โล่ง
ไม่วางเตียงใต้ชนั้ วางของ ไม่ใกล้หน้าต่างเกินไป
หรือหากเป็นเด็กเล็กควรเป็นเตียงที่สามารถ
ตั้ ง กลางห้ อ ง เพื่ อ ให้ พ ่ อ แม่ ส ามารถเดิ น ดู
รอบด้านได้
ปลั๊กไฟและสายไฟ
ปลั๊กไฟภายในห้องควรหาที่ปิดรูปลั๊กไฟ
ให้ เ รี ย บร้ อ ย และควรติ ด ตั้ ง ให้ สู ง จากพื้ น
มากกว่า 1 เมตร เพื่อกันไม่ให้เด็กเอามือแหย่
เข้าไปในรูของปลั๊กไฟได้ นอกจากนี้ ควรติดตั้ง
ระบบตั ด ไฟอั ต โนมั ติ เ พื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตราย
จากเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ส� ำ หรั บ สายไฟจาก
อุปกรณ์ต่างๆ ควรเก็บให้เรียบร้อย และไม่วาง
ให้เกะกะขวางทางเดิน
เครื่องปรับอากาศ
ควรเลื อ กเครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี ร ะบบ
ฟอกอากาศที่มีมาตรฐาน ติดตั้งในต�ำแหน่ง
ที่เหมาะสม ไม่ควรให้แอร์หันตรงเตียงเด็ก
โดยตรง เพราะอาจท�ำให้เด็กไม่สบายได้ และ
ไม่ ค วรเลื อ กเครื่ อ งปรั บ อากาศที่ ว างกั บ พื้ น
เพราะมีโอกาสเกิดอันตรายได้เช่นกัน
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ร่วมสร้างสีสนั ในงานสัปดาห์ประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย ผนึกก�ำลังกับธนาคารกรุงเทพ และ
กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมออกบูทในงานสัปดาห์ประกันภัย
ประจ�ำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “พลิกโฉมประกันสุขภาพ
ด้วยเทคโนโลยีประกันภัย” (Health Insurance Without
Boundaries : Insurtech Connect) โดยได้รับเกียรติจาก
คุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ร่วมพิธีเปิดบูท โดยมีผู้บริหารของทั้ง 3 บริษัทร่วมในพิธี

ในโอกาสนี้ คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
กรุ ง เทพประกั น ภั ย ร่ ว มแสดงความยิ น ดี ใ นโอกาสที่
คุณบพิธ บัวอ่อน ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ
ได้รับรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจ�ำปี
2561 ในงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร
ประจ�ำปี 2562 ซึ่งจัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ อิมแพค
เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 โดยรางวัล
ดั ง กล่ า วมอบให้ กั บ ตั ว แทนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการ
ปฏิบัติงาน อาทิ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 1 ล้านบาทขึ้นไป
มีการขยายตัวของเบี้ยประกันภัยและจ�ำนวนกรมธรรม์
ประกันภัยเมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า และมีการพัฒนาตนเอง
และการบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม

บริจาคโลหิตและอวัยวะอย่างต่อเนือ่ ง
คุณอานนท์ วังวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
และคณะผูบ้ ริหาร ให้กำ� ลังใจแก่พนักงานและประชาชน
ทั่วไป และขอบคุณที่ได้มาร่วมบริจาคโลหิตและบริจาค
อวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/2562 โดยในครั้งนี้
ได้รับโลหิตจากการบริจาคจ�ำนวนทั้งสิ้น 111,200 ซีซี
และมีผู้ประสงค์บริจาคอวัยวะ ดวงตา และร่างกาย
รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 95 คน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย
ส�ำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2562
ส�ำหรับการบริจาคโลหิตครัง้ ต่อไป บริษทั ฯ จะจัดให้มขี นึ้
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562
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ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยภาคอีสาน
พนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัยร่วมแพ็กถุงยังชีพ จ�ำนวน 800 ชุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีคุณทวี ขวัญทอง ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร
อาหารแห้ง และยารักษาโรค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

มอบสินไหมทดแทน
คุณอลงกรณ์ กาศทิพย์ (ขวาสุด) ผู้จัดการภาคเหนือ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส�ำหรับธุรกิจน�ำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ จ�ำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ทายาทโดยธรรม ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ จากกรณีที่
คุณสมพร ใจผัด ผูเ้ อาประกันภัยประสบอุบตั เิ หตุจมน�ำ้ เป็นเหตุทำ� ให้เสียชีวติ โดยมีคณุ บัญชา
ขาวผ่อง (ที่ 2 จากขวา) และคุณอรนุช สุวรรณะ (ที่ 2 จากซ้าย) ตัวแทนประกันวินาศภัย
สาขาเชียงใหม่ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ส�ำนักงานด้วยรักทัวร์
จังหวัดล�ำปาง เมื่อเร็วๆ นี้
คุณวรัญญา เทพสาร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย จ�ำนวน 11,269,696.18 บาท ให้แก่
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จ�ำกัด ผู้เอาประกันภัย จากกรณีเกิดเหตุลมพายุ ท�ำให้สต๊อกสินค้า
ได้รับความเสียหาย โดยมีคุณอภิเชฐ ทุ่งอ่วน (ที่ 2 จากขวา) ประธานบริษัท โกลคอนดา
เอเชีย จ�ำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จ�ำกัด จังหวัดล�ำพูน เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2562

คุณจิรัญญา ใจกล้า (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนบริษัทฯ
มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Senior จ�ำนวน 1,200,000 บาท
ให้แก่ คุณหนูเจน สุ่มมาตย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้รับประโยชน์ จากกรณีที่คุณสี สุ่มมาตย์
ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นพี่ชายเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดท�ำให้เสียชีวิต ณ ธนาคารกรุงเทพ
สาขาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

