P.01 BKI STORY

กรุงเทพประกันภัยส่งเสริมด้าน
ความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน

P.05 SMART LIVING
ระบบโทรศัพท์ 5G

P.06 BACKPACK

เที่ยวตามแนวรถไฟฟ้า
สายสีน�้ำเงิน

P.10 NAVIGATOR

การดูแลเฟอร์นิเจอร์ Outdoor

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2562

CONTENTS

01/BKI STORY

• กรุงเทพประกันภัยส่งเสริมด้านความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน
• ประกันภัย 3 โรคกวนใจ จากกรุงเทพประกันภัย

03/BKI CARE

โรคกวนใจ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือ เท้า ปาก

05/SMART LIVING
ระบบโทรศัพท์ 5G

06/BACKPACK

เที่ยวตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน

08/INSURANCE TIPS
ค่าผลประโยชน์ในประกันภัยสุขภาพ

09/BKI ONLINE

โปรโมชันสุดพิเศษ ต้อนรับวันแม่

10/NAVIGATOR
เข้าสู่ช่วงอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอากาศร้อน
เข้าสู่ฤดูฝน ที่มีฝนตกทุกวันท�ำให้อากาศเย็นขึ้น การดูแล
สุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคภัยต่างๆ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
โดยเฉพาะอย่างโรคไข้หวัดใหญ่ โรคร้ายที่เกิดจากยุง 5 โรค
และโรคมือ เท้า ปาก ที่มักเกิดและแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน
และยังเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ใน BKI Story กรุงเทพประกันภัย
แคร์ ลู ก ค้ า ทุ ก ช่ ว งวั ย ด้ ว ยการออกกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย
3 โรคกวนใจ คุ้มครองโรคดังกล่าว และน�ำเสนอข้อมูลและ
วิธีป้องกันการเกิดโรคในคอลัมน์ BKI Care นอกจากนี้ ยังมี
วิธีการดูแลเฟอร์นิเจอร์ Outdoor ในฤดูฝนกับ Navigator
Backpack แนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้
แนวรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินที่ก�ำลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆ นี้
รวมถึงเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์ 5G ทีค่ นไทยใกล้จะได้ใช้กนั
ปิดท้ายความเคลื่อนไหวของกรุงเทพประกันภัยในคอลัมน์
We’re together

การดูแลเฟอร์นิเจอร์ Outdoor

11/INSIGHT

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกส�ำหรับสถานประกอบการ

12/ WE’RE TOGETHER
•
•
•
•
•
•

มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 26
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง
ให้ความส�ำคัญกิจกรรมการศึกษา
มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยเด็กแรกเกิด
BKI ครองอันดับความน่าเชือ่ ถือทางการเงินระดับ A- (Excellent) อย่างต่อเนือ่ ง
มอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุ

สุธิดา มลิลา

Contributing Editor

ศูนย์ควบคุมคุณภาพ ยินดีรับข้อเสนอแนะ ค�ำติชม
โทร. 0 2285 8575-6 หรือ www.bangkokinsurance.com

BKI News เป็นวารสารราย 3 เดือนของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) จัดทำ�ขึ้นเพื่ออภินันทนาการแก่ผู้มีอุปการคุณ
คู่ค้า ลูกค้า ตัวแทน นายหน้า ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บทความและรูปภาพทั้งหมดในวารสาร BKI News สงวนสิทธิ์
ตามกฎหมาย การนำ�ข้อความหรือรูปภาพไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เท่านั้น หากท่าน
มีข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวารสาร BKI News กรุณาติดต่อสำ�นักบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จำ�กัด (มหาชน) อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2285 8581-9 โทรสาร
0 2610 2132 e-mail: corp.comm1@bangkokinsurance.com

BKI STORY

BKI NEWS /01

กรุงเทพประกันภัยส่งเสริมด้านความปลอดภัย
ห่วงใยเยาวชน
กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน
ให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการปฐมพยาบาล สาธิ ต การท� ำ CPR และสาธิ ต
การดับเพลิง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองน�้ำส้มวิทยาคม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน เมื่อวันที่
11 มิถุนายน 2562

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ BKI จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนหนองน�้ำส้มวิทยาคม
โดยมีคณุ สุชาติ จิรายุวฒั น์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน น�ำพนักงาน
ทีมอาสาบรรเทาภัย (Emergency
Response Team: ERT) ของบริษัทฯ
ฝึกอบรมให้ความรูด้ า้ นการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น สาธิตการปั๊มหัวใจ (CPR)
เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หมดสติ และสาธิตการดับเพลิง ให้แก่นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ 4-5 จ�ำนวน 53 คน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ขัน้ พืน้ ฐานในการช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุในกรณีฉกุ เฉิน มีความพร้อมส�ำหรับ
การระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที และยังสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับ
ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบอุปกรณ์ดับเพลิง ชุดเฝือก ไม้ดามแขน ขา
และกระเป๋ายา ให้แก่โรงเรียนหนองน�ำ้ ส้มวิทยาคม โดยมีคณุ ณัฏฐนิธ กาลพัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการ เป็นผูร้ บั มอบ เพือ่ เป็นอุปกรณ์สำ� หรับใช้ในการป้องกันภัยทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ได้ ณ โรงเรียนหนองน�ำ้ ส้มวิทยาคม อ�ำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
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ประกันภัย 3 โรคกวนใจ จากกรุงเทพประกันภัย
กรุงเทพประกันภัยเพิ่มความห่วงใยให้ทุกคนในครอบครัวยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาแผนประกันภัยคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคที่ก่อให้เกิด
ความกวนใจทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ ด้วยการมอบผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญและผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผูป้ ว่ ยในในโรงพยาบาล

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BKI ออกแผนประกันภัยสุขภาพใหม่ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย กับประกันภัย 3 โรคกวนใจ ที่ให้
ความคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยการเจ็บป่วยจาก 3 กลุ่มโรค ได้แก่
1. โรคไข้หวัดใหญ่
2. โรคมือ เท้า ปาก
โรคราHemorrhagic
ยจากยุง ไขFever-DHF)
หวัดใหญโรคติ
มือดเทเชื้อาไวรั
ปาก
3. โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ หรือโรคร้ายจากยุง 5 โรค คือ โรคไข้เลือดออก (Dengue
สซิกา (Zika Virus
Disease) โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis) โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) และโรคไข้มาลาเรีย (Malaria)
หรื
อโรคไข้ป่า วงใยใหคนที่คุณรัก สรางความอุนใจใหทั้งครอบครัว
มอบความห
ครอบคลุ
ม ดคววามคุ
ยแผนประกั
นภัายผลประโยชน์
ที่เหมาะกับทุชกดเชยปลอบขวั
ชวงวัย คุมครองทั
้งการเจ็บปวยจากโรคร
ายที
ดจากยุ
ง โรคไขนหภัวัยดเข้ใหญ
อ เทา ปาก นผู้ป่วยใน
โดยจะให้
้มครองค่
ญและผลประโยชน์
ชดเชยรายวั
น ่เกิกรณี
ผู้เอาประกั
าการรัโรคมื
กษาพยาบาลเป็
สบายใจ
เมื่อนอนโรงพยาบาลยั
รับคาชดเชยปลอบขวั
(IPD)
ในโรงพยาบาล
แบ่งความคุงได้มครองออกเป็
น 2 แผน ญดังและเง�
นี้ นชดเชยรายวัน ชวยแบงเบาภาระคาใชจายจากการรักษาพยาบาล

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ

มั่นใจ รับประกันภัยตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 70 ป และตออายุกรมธรรมอยางตอเนื่องไดจนถึงอายุ 100 ป

ตารางความคุมครองและเบี้ยประกันภัย

หนวย: บาท

ความคุม ครอง
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
เบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย กรณีซอ้ื พรอมกันทัง้ เด็กและผูใ หญ

เด็ก

อายุ 0 - 14 ป คนละ

ผูใหญ อายุ 15 - 70 ป คนละ
เด็ก อายุ 0 - 14 ป คนละ
ผูใหญ อายุ 15 - 70 ป คนละ

แผน 1

แผน 2

10,000
10,000
10,000

30,000
10,000
10,000

-

1,500
1,000
1,000

300
150
-

650
350
550
300

หมายเหตุ
ประกัดตนอภัทีย่มีย3ุงโรคกวนใจจะให้
วามคุเลื้มอครองแก่
ผู้เอาประกัHemorrhagic
นภัยที่มีอายุ Fever-DHF)
0 - 70 ปี และต่
ด้ถสึงซิ100
ปี โดยสามารถท�
ำประกั
นภัสยมองอั
ได้สูงกสุเสบ
ดไม่เจเกินอี
1. โรคติ
เปนพาหะ ไดแก คโรคไข
ดออก (Dengue
โรคติอดอายุ
เชื้อไไวรั
กา (Zika
Virus Disease)
โรคไข
2 ฉบั(Japanese
บ ทัง้ นี้ กรณี
ทผี่ เู้ อาประกั
นภัยเรีปยวดข
กร้ออยุงค่งลาย
าสินไหมทดแทนโรคใดโรคหนึ
ง่ ในระยะเวลาเอาประกั
ภัยแล้aria)
ว ถือหรืเป็อนโรคไข
อันสิน้ จสุับดสัความคุ
Encephal
itis) โรคไข
หรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
โรคไขมาลาเรียน(Mal
่นหรือไขม้ ปครองของกรมธรรม์
า
2. รับประกันภัยตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 70 ป และสามารถตออายุกรมธรรมไดจนถึงอายุ 100 ป
3. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนใหปดขึ้น
ประกันนภัยภัสามารถทำประกั
ย 3 โรคกวนใจนโรคไข้
4. ผูเอาประกั
ภัยไดสหูงวัสุดดใหญ่
ไมเกินโรคมื
2 ฉบัอบเท้า ปาก และโรคร้ายจากยุง เริ่มขายครั้งแรกที่งาน Amarin Baby&Kids Fair ครั้งที่ 14
่ 25ายผลประโยชน
- 28 กรกฎาคม
ฮอลล์ประกั
98 -นภั99ยในป
ไบเทค
5. บริในวั
ษัทฯนทีจะจ
หลัง2562
จากที่กณรมธรรม
แรกมีบางนา
ผลบังคับผูแล้ที่สวเกินใจประกั
นกวา 15นวัภันยดังกล่าวและประกันภัยอื่นๆ ของกรุงเทพประกันภัย
ย พร้อมรับนโปรโมชั
เศษและของสมนาคุ
6. เพืสามารถติ
่อประโยชนดสตู่งสุอดสอบถามและซื
ของผูเอาประกั้อนประกั
ภัย กรุนณภัาตรวจสอบทุ
ประกันนภัยพิและเบี
้ยประกันภัยกับเจณามากมายได้
หนาที่ ที่กรุงเทพประกันภัย บูท S17
7. ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8. การแถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจายเงินตามสัญญาประกันภัย
9. เบี้ยประกันภัยดังกลาวรวมอากรและภาษีแลว
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โรคกวนใจ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือ เท้า ปาก
เพราะสภาพอากาศในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยเฉพาะในหน้าฝนที่มักท�ำให้คนส่วนใหญ่ ทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่ ต่างป่วยด้วย
โรคมากมาย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการเฉียบพลันมากกว่าไข้หวัดธรรมดา และโรคมือ เท้า ปาก ที่ปัจจุบันพบมากในเด็กเล็ก
และผู้ใหญ่ก็สามารถเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
เป็นโรคที่เกิดขึ้นประจ�ำและมีผู้ป่วยจ�ำนวนมากใน
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
คือ ไข้หวัดใหญ่มกั จะเกิดขึน้ อย่างเฉียบพลันทันทีทนั ใด
ในขณะที่ไข้หวัดธรรมดาอาการจะค่อยเป็นค่อยไป
โดยอาการทีเ่ ห็นได้ชดั คือ ไข้หวัดใหญ่จะมีอาการไข้ขนึ้ สูง
39-40 องศาเซลเซียส ตัวร้อน ปวดเมือ่ ยตามกล้ามเนือ้ มาก
โดยเฉพาะทีห่ ลัง ต้นแขน ต้นขา ปวดศีรษะ อาจมีอาการ
หนาวสั่ น รวมด้ ว ย ผู ้ ป ่ ว ยไข้ ห วั ด ใหญ่ อ าจมี อ าการ
แทรกซ้อนของโรคได้ เช่น โรคปอดอักเสบ และโรคสมอง
อักเสบ ซึง่ มักเกิดกับกลุม่ เสีย่ งคือ เด็กเล็ก ผูส้ งู อายุ และ
ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัวบางอย่าง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด
โรคเบาหวาน โรคไต โรคเอดส์ ดังนัน้ ควรพบแพทย์ทนั ที
เมื่อทราบว่ามีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่
การรักษาและป้องกัน
ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สามารถรักษาตัวให้หายจากโรค
ได้เองที่บ้าน โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ออกไป
อยูใ่ นทีส่ าธารณะ เมือ่ มีไข้ให้ใช้ผา้ ชุบน�ำ้ เช็ดตัว รับประทาน
ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) เพื่ อ ลดไข้ ไ ด้
ใส่ ห น้ า กากอนามั ย และท� ำ ความสะอาดล้ า งมื อ

เพื่อลดการแพร่เชื้อและป้องกันการติดต่อของไวรัส แต่ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นใน 2-3 วัน
เช่น ไข้สงู มากจนเพ้อ ซึม หายใจหอบ หายใจล�ำบาก เจ็บแน่นหน้าอก หน้ามืด มีอาการ
ขาดน�้ำและดื่มน�้ำไม่เพียงพอ ควรรีบไปพบแพทย์ และส�ำหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้
ทางการแพทย์ เช่น ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง แพทย์จะมีการพิจารณาให้
ยาต้านไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่ คือ ยาโอลเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir) รับประทาน
ส�ำหรับการป้องกันไข้หวัดใหญ่ เราสามารถท�ำได้โดยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน�้ำและ
สบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลท�ำความสะอาดมือ หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น
แก้วน�้ำ หลอดดูดน�้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า และแนะน�ำให้ฉีดวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมจากตารางฉีดวัคซีนตามปกติ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็น
โรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย ได้แก่ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หรือเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง
19 ปี
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โรคมือ เท้า ปาก
(Hand Foot Mouth Disease)
ในช่วงหน้าฝน หลายคนจะได้ยินชื่อของโรคมือ เท้า ปาก
ที่มักระบาดในช่วงดังกล่าว โดยเฉพาะในกลุ่มของทารกและ
เด็กเล็ก จัดได้วา่ เป็นโรคทีส่ ร้างความกังวลให้กบั คุณพ่อคุณแม่
อยู่ไม่ใช่น้อย
สาเหตุ
โรคมื อ เท้ า ปาก เกิ ด จากการติ ด เชื้ อ ไวรั ส ในกลุ ่ ม
เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ซึ่งมีมากกว่า 100 สายพันธุ์
โดยสายพันธุ์ที่ท�ำให้เกิดโรคที่พบได้บ่อย เช่น คอกซากีไวรัส
เอ16 (Coxsackievirus A16) และบางส่วนอาจเกิดจากเอนเทอโร
ไวรัส 71 (Enterovirus 71) โดยเชื้อไวรัสสามารถติดต่อกันได้ผ่าน
การไอหรือจาม การสัมผัสของเหลวหรือของเสียที่ปนเปื้อนเชื้อ
นอกจาก 2 สายพันธุ์นี้ ยังมีไวรัสสายพันธุ์อื่นๆ ที่สามารถ
เป็นต้นเหตุของโรคมือ เท้า ปากได้ คือ กลุ่มเอนเทอโรไวรัส
เช่น กลุม่ โปลิโอไวรัส (Polioviruses) กลุม่ เอ็กโค่ไวรัส (Echoviruses)
และกลุ่มเอนเทอโรไวรัสชนิดอื่นๆ (Enteroviruses) กลุ่มเสี่ยง
ที่มีโอกาสเป็นโรคคือ เด็กทารกและเด็กเล็กอายุต�่ำกว่า 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
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หรือแผลร้อนในเกิดขึ้นภายในปาก และแผลอักเสบบริเวณมือ ฝ่ามือ เท้า ฝ่าเท้า
อาการป่วยอื่นๆ เช่น ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดท้อง เบื่ออาหาร และมีอาการ
ไข้รว่ มด้วยเป็นระยะเวลา 5-7 วัน นอกจากนีอ้ าจเกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรง เช่น
เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ สมองอักเสบ อัมพาตกล้ามเนือ้ อ่อนปวกเปียก หรือกล้ามเนือ้
หัวใจอักเสบ ไปจนถึงเสียชีวิตได้
การรักษาและป้องกัน
ปัจจุบันโรคมือ เท้า ปาก ไม่มีวิธีการรักษาโดยเฉพาะให้หายขาดในทันที
การรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการของผู้ป่วย เช่น หากผู้ป่วยเพลียจาก
การขาดอาหารและน�้ำ ก็จะให้น�้ำ นม และอาหารอ่อน ในรายที่เพลียมากอาจให้
นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลและให้น�้ำเกลือทางหลอดเลือด ร่วมกับให้ยาลดไข้
แก้ปวด และ/หรือ หยอดยาชาในปากเพื่อลดอาการเจ็บแผลในปาก ร่วมกับ
การเฝ้าระวังสังเกตอาการของภาวะแทรกซ้อนทางสมองและหัวใจ เป็นต้น หรือ
ถ้าผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ก็รับประทานยาตามที่แพทย์ส่ัง แต่ถ้าอาการ
ยังไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป
แม้จะยังไม่มวี คั ซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ได้ แต่มแี นวทางปฏิบตั เิ พือ่ ลดโอกาส
ในการติดเชื้อที่จะท�ำให้เกิดโรค รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้ เช่น
การรักษาอนามัยส่วนบุคคล ทั้งล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน�้ำสะอาดบ่อยๆ
ก่อนหยิบอาหาร รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ดื่มน�้ำสะอาด ท�ำความสะอาด
เสือ้ ผ้า เครือ่ งใช้เพือ่ ช่วยก�ำจัดเชือ้ โรคสิง่ สกปรกทีอ่ าจมีการปนเปือ้ นเชือ้ หากเด็ก
มีอาการของโรคมือ เท้า ปาก ให้รีบพาไปพบแพทย์ และหากแพทย์วินิจฉัยว่า
เป็นโรคมือ เท้า ปาก ต้องให้เด็กพักรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหาย หรืออย่างน้อย
1 สัปดาห์
สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกที่สุด จะต้องหมั่น
สังเกตอาการ หากลูกมีอาการป่วยที่ผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ทันที
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ระบบโทรศัพท์ 5G
โทรศัพท์มอื ถือนับว่าเป็นอุปกรณ์ชนิ้ หนึง่ ทีห่ ลายคน
จะมีไว้ใช้ส�ำหรับการติดต่อสื่อสาร ทั้งในรูปแบบ
การคุยกันผ่านเสียง การส่งข้อความแบบ SMS
MMS หรือผ่านแอปพลิเคชันทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ตผ่าน
ระบบ 3G หรือ 4G ที่ใช้ในปัจจุบัน และในเร็วๆ นี้
ก�ำลังจะมีระบบโทรศัพท์ 5G ที่จะเข้ามามีบทบาท
ท�ำให้พฒ
ั นาประสิทธิภาพการติดต่อสือ่ สารมากขึน้

5G คืออะไร
5G ย่อมาจาก 5th Generation of Cellular
Mobile Communications เป็นเจนเนอเรชันที่ 5 ของ
การสื่อสารด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยระบบโทรศัพท์
มือถือที่เคยใช้กันมาก่อนหน้านี้ สามารถแบ่งออก
เป็นช่วงเวลา ได้แก่ ยุคแรกคือ 1G เป็นยุคที่สื่อสาร
คุยกันผ่านเสียงบนโทรศัพท์มือถือระบบอนาล็อก
ต่อมามีการพัฒนาให้รองรับการส่งข้อความหากัน
เรียกว่า ยุค 2G จากนั้นก็เข้าสู่ยุค 3G ที่สามารถ
เชื่อมต่อและเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้
ด้วยความเร็วระหว่าง 20 kbps ถึง 42.2 Mbps เป็น
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วไป จนมาถึงยุคปัจจุบัน
คือยุค 4G ทีส่ ามารถชมภาพ เสียง หรือหนังออนไลน์
ได้ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น เช่น 4G LTE (100 Mbps),
4G LTE Cat.4 (150 Mbps) และ 4G LTE Advanced
(1,000 Mbps)
โดยระบบ 5G ได้มกี ารพัฒนาการใช้งานด้านต่างๆ ดังนี้
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�ำให้รับส่งข้อมูลได้
เพิ่มขึ้น 7 เท่า คือ 50 Exabytes ต่อเดือน

3. มีคลื่นความถี่ส�ำหรับการใช้งานมากกว่า
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�ำได้
ถึง 20 GB ต่อวินาที หรือคิดเป็น 20 เท่าของระบบ 4G
นอกจากนั้น อุปกรณ์ IoT (Internet of Things) พลังงานต�่ำเมื่อเชื่อมต่อแบตเตอรี่
จะมีอายุการใช้งานได้ถึง 10 ปี ยกตัวอย่างว่า ถ้าเป็นระบบ 4G เวลาดูวิดีโอออนไลน์ขนาด
8K ต้องใช้เวลาโหลดภาพและเสียงประมาณ 6 นาที แต่ถ้าเป็นระบบ 5G จะใช้เวลาแค่
6 วินาที หรืออย่างในปัจจุบันที่มีการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ต ซึ่งผู้คนจ�ำนวนมากสามารถ
เข้าชมแบบออนไลน์ได้อย่างไม่มสี ะดุด โดยในช่วงปีทผี่ า่ นมาจากการทดสอบระบบ 5G ของ
เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยพบว่า การท�ำงานของระบบเครือข่าย 5G
เป็นไปได้อย่างดี คาดว่าในช่วงปลายปี 2563 ทางส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สามารถเปิดให้ใช้งานระบบ 5G
อย่างเป็นทางการ
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เที่ยวตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (พุทธมณฑลสาย 4-หลักสอง-หัวล�ำโพง-บางซื่อ-เตาปูน-ท่าพระ) (Metropolitan Rapid Transit
Chaloem Ratchamongkhon Line : MRT Blue Line) หรือรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน�้ำเงิน ซึ่งเรียกตามสีที่ก�ำหนดในแผนแม่บท โครงการ
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทั่วไปนิยมเรียกว่า รถไฟฟ้าใต้ดิน เนื่องมาจากช่วงเริ่มแรกให้บริการ
ด้วยเส้นทางเป็นระบบใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย ด�ำเนินการโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BEM) โดยได้รับ
สัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม. หรือ MRTA)

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ส่วนต่อขยายจากสถานีหัวล�ำโพงถึง
สถานีหลักสอง มีระยะทางรวม 15.9 กิโลเมตร มีทั้งหมด 11 สถานี เส้นทาง
เริม่ จากสถานีหวั ล�ำโพง (เปิดให้บริการในปัจจุบนั ) ตามแนวถนนพระราม
ที่ 4 มุ่งหน้าเข้าถนนเจริญกรุง ผ่านวัดมังกรกมลาวาส โดยสถานีวัดมังกร
กมลาวาสเป็นสถานีแรก ผ่านวังบูรพาที่สถานีสามยอด เลี้ยวซ้ายเข้า
ถนนสนามไชยเป็นสถานีสนามไชย สถานีสวยงามมากด้วยการตกแต่ง
ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
จากนั้นลอดใต้แม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดและลอดใต้
คลองบางกอกใหญ่ เข้าสู่ถนนอิสรภาพที่สถานีอิสรภาพ ส่วนนี้จะเป็น
เส้นทางใต้ดินทั้งหมด และเปลี่ยนเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับหรือ
ลอยฟ้าบนเกาะกลางถนนมุ่งหน้าแยกท่าพระ เป็นสถานีท่าพระ โดยมี
สถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินช่วงบางซื่อ-เตาปูน-ท่าพระ

วัดเล่งเน่ยยี่

และวิ่งไปตามแนวถนนเพชรเกษม ผ่านสถานีบางไผ่ สถานีบางหว้า
สถานีเพชรเกษม 48 สถานีภาษีเจริญ สถานีบางแค และสิน้ สุดทีบ่ ริเวณ
ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกทีส่ ถานีหลักสอง บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์ บางแค โดยในเส้นทางสายสีนำ�้ เงินนีม้ จี ดุ ท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ
หลายจุดด้วยกัน
วัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่
เป็นสังฆารามตามลัทธินิกายมหายานซึ่งมีการตกแต่งด้วยศิลปะ
งดงามและใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ภายหลังได้รบั พระกรุณาโปรดเกล้าฯ
จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 พระราชทาน
นามใหม่ว่า วัดมังกรกมลาวาส โดยได้อาราธนาพระอาจารย์สกเห็ง
เป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งนีเ้ ป็น 1 ในสถานทีท่ ผี่ ทู้ เี่ กิดปีชงในแต่ละปีมาไหว้
สะเดาะเคราะห์ ท�ำให้นกั แสวงบุญทัง้ ชาวไทยและชาวจีน ต่างแวะเวียน
มากราบไหว้ขอพรกันอยูเ่ สมอ ผูท้ สี่ นใจสามารถมาสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิไ์ ด้
โดยลงที่สถานีวัดมังกรกมลาวาสได้เลย
ตลาดน้อย
ตลาดน้อย หรือตะลักเกียะ ย่านการค้าเก่าแก่ในกรุงเทพมหานคร
1 ใน 2 ประตูสู่ไชน่าทาวน์ของเมืองไทย ตลาดน้อยเกิดจากการขยายตัว
ทางการค้าของส�ำเพ็งในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำ
เจ้าพระยา โดยสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีหัวล�ำโพง ความเก๋ไก๋
ของที่ นี่ น อกจากจะมี อ าคารบ้ า นเรื อ นแบบเก่ า ที่ มี ก ารผสมผสาน
วัฒนธรรมไทย-จีนเข้าไว้ด้วยกันแล้ว ก�ำแพงบางจุดมีการเพนต์ภาพ
น่ารักให้นักท่องเที่ยวได้ยืนถ่ายรูปกันอีกด้วย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สามารถมาสัมผัสบรรยากาศของความเป็นวิถชี วี ติ แบบชุมชนจีนดัง้ เดิม
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มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม
มิวเซียมสยาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งหนึ่งที่
เน้นจุดมุ่งหมายในการแสดงตัวตนของชนในชาติ ซึ่งจะ
ท�ำให้ผเู้ ข้าชมโดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชน ได้เรียนรูร้ ากเหง้า
ของชาวไทย มีอาคารส�ำคัญที่ใช้จัดแสดงและจัดกิจกรรม
หลายอาคาร เช่น อาคารกระทรวงพาณิชย์เดิม เป็นอาคาร
3 ชัน้ มีหอ้ งจัดแสดงนิทรรศการถาวร และร้านค้าของทีร่ ะลึก
ลานคนกบแดงและสนามหญ้า ส�ำหรับจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมกลางแจ้ง หากนั่งรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินทางขึ้นลง
ของสถานีสนามไชยจะอยู่ด้านหน้าทางเข้าของมิวเซียม
สยามพอดี
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดแจ้ง
จากสถานีอิสรภาพเดินเพียง 10 นาทีก็ถึงวัดอรุณ
ราชวราราม วัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิด
ราชวรมหาวิหาร ตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ เจ้าพระยาฝัง่ ธนบุรี จุดเด่น
คือ พระปรางค์ มีความสูงจากฐานถึงยอด 81.85 เมตร จึง
เป็นพระปรางค์ทสี่ งู ทีส่ ดุ ในประเทศไทยและของโลกอีกด้วย
พระปรางค์วดั อรุณฯ ยังเป็นหนึง่ ในสัญลักษณ์การท่องเทีย่ ว
ของประเทศไทย
ตลาดวังหลัง
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วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ตลาดบางแค

ตลาดบางแค

ตลาดวังหลัง
ย่านการค้าสุดคลาสสิก ยอดฮิตในย่านฝัง่ ธนบุรี เป็นแหล่งขายสินค้าแฟชัน่ ทัง้ มือหนึง่
และมือสอง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า แบบสวยๆ เก๋ๆ ให้ได้เลือกสรรกัน
นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ของกิน ขนมหวาน ให้ได้เลือกลิ้มลองกันอีกมากมาย
ในแต่ละวันมีผู้คนจ�ำนวนมากเดินทางแวะเวียนมาไม่ขาด สามารถเดินทางด้วย
รถไฟฟ้าจากสถานีอิสรภาพนั่งต่อมาอีกนิดก็สามารถมาจับจ่ายที่ตลาดวังหลังได้
ตลาดบางแค
ตลาดบางแค หรือตลาดสดบางแค เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ที่มีอายุเก่าแก่และ
อยู่มายาวนานแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรี โดยพื้นที่แห่งนี้เป็นชุมชน
มาแต่ดั้งเดิม และเป็นเส้นทางสัญจรไปมาของผู้คนที่โดยสารทางเรือผ่านคลอง
ภาษีเจริญและคลองบางแค ท�ำให้เกิดวิถีชีวิตและการค้าขายมายาวนาน มีสินค้า
อุปโภคบริโภคมากมายให้เลือกซื้อ โดยสามารถมาสัมผัสความเก่าแก่ของตลาดแห่งนี้
ได้ด้วยการนั่งรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินมาลงที่สถานีบางแค

ทั้งนี้ เส้นทารถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินหัวล�ำโพง-หลักสอง จะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรีในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ก่อนจะเปิด
ให้ใช้บริการจริงในเดือนกันยายน 2562 นี้
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ค่าผลประโยชน์ ในประกันภัยสุขภาพ

ค่าผลประโยชน์ คือ เงินชดเชยที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับจากกรณีเกิดการสูญเสีย หรือขาดผลประโยชน์เนื่องจากการพักรักษาตัว โดยที่
ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเรียกร้องค่าผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ แบ่งเป็น

1. ผลประโยชน์ส�ำหรับผู้ป่วยนอก คือ ผลประโยชน์ส�ำหรับบริการ
เกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีแพทย์ผู้มี
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ประจ�ำอยูโ่ ดยไม่ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้
ภายใน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ และ
สามารถรักษาโดยไม่ใช้เวลานานหรือไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์
แบบเฉพาะโรค
2. ผลประโยชน์สำ� หรับผูป้ ว่ ยใน คือ ผลประโยชน์สำ� หรับบริการเกีย่ วกับ
การพักรักษาเป็นคนไข้ภายในโรงพยาบาลอันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บ
หรือความเจ็บป่วย เช่น ค่าห้องพักและค่าอาหาร ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายา
รักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่างๆ
รวมถึงผลประโยชน์ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและค่าผลประโยชน์
กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ที่เป็นสถานพยาบาลคู่สัญญา
- เข้ารับบริการที่สถานพยาบาลคู่สัญญา โดยแสดงบัตรประกันภัย
พร้ อ มบั ต รประชาชนต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ แ ผนกต้ อ นรั บ ของสถานพยาบาล
เพื่อตรวจสอบ และยืนยันสิทธิเบื้องต้น
- กรอกรายละเอี ย ดในแบบฟอร์ ม ที่ ส ถานพยาบาลจั ด เตรี ย มให้
ก่อนพบแพทย์ และตรวจรักษา
- ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายและลงลายมือชื่อในใบแจ้งหนี้

- โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่คุ้มครอง (ถ้ามี)
แต่ถ้ากรณีส�ำรองจ่ายหรือเข้ารับบริการสถานพยาบาลนอกสัญญา
- ขอใบรั บ รองแพทย์ โดยแจ้ ง ให้ แ พทย์ ร ะบุ ชื่ อ โรค/อุ บั ติ เ หตุ
และการรักษาให้ชัดเจน
- จัดส่งเอกสารไปที่ส่วนสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ
ของบริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง
เอกสารกรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล ได้แก่
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน
2. ส�ำเนาใบเสร็จรับเงินและใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล รับรอง
ส�ำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
3. ใบรับรองแพทย์/รายงานแพทย์
4. ส�ำเนาบัตรประกันภัย
5. ส�ำเนาบัตรประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
6. ส�ำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย (บัญชีออมทรัพย์/
กระแสรายวัน)
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โปรโมชันสุดพิเศษ ต้อนรับวันแม่
สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ท�ำกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ ผ่านเว็บไซต์
กรุงเทพประกันภัย bangkokinsurance.com ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562
เมื่อท�ำประกันภัยรถยนต์ ตั้งแต่ 6,500 บาทขึ้นไป

โปรโมชันสุดพิเศษ

รับฟรี บัตรเติมน�้ำมัน ปตท.
มูลค่า 500-1,500 บาท และฟรี พ.ร.บ.

เบี้ยประกันภัย
6,500 - 9,999 บาท
10,000 - 14,999 บาท
15,000 - 19,999 บาท
20,000 บาทขึ้นไป

ต้อนรับวันแม่

รับฟรี บัตรเติมน�้ำมัน ปตท. และ พ.ร.บ.
พ.ร.บ.
500 บาท และ พ.ร.บ.
1,000 บาท และ พ.ร.บ.
1,500 บาท และ พ.ร.บ.

เมื่อท�ำประกันภัยรถยนต์
รับฟรี บัตรเติมน�้ำมัน ปตท.
และพ.ร.บ.

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม เมื่อท�ำประกันภัยรถยนต์ผ่าน bangkokinsurance.com
ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับฟรี ม่านบังแดด

เมื่อท�ำประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยโรคมะเร็ง
หรือประกันอัคคีภัยส�ำหรับที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ

โปรโมชันสุดพิเศษ

ต้อนรับวันแม่

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

เมื่อท�ำประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัย
โรคมะเร็ง หรือประกันอัคคีภัย
ส�ำหรับที่อยู่อาศัยและ
สถานประกอบการ
รับฟรี Tesco Lotus Gift Card

เบี้ยประกันภัย
1,000 - 2,999 บาท
3,000 - 5,999 บาท
6,000 - 9,999 บาท
10,000 บาทขึ้นไป

เมื่อท�ำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Delight)
แบบรายเที่ยวและรายปี

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 - 500 บาท
ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศ
รายเที่ยว

รายปี

แผนประกันภัย
500 บาทขึ้นไป
1,000 บาทขึ้นไป
2,000 บาทขึ้นไป
ทุกแผนประกันภัย

รับฟรี
Starbucks e-Coupon
100 บาท
200 บาท
300 บาท
500 บาท

รับฟรี Tesco Lotus Gift Card
200 บาท และเสื้อกันฝน
400 บาท และเสื้อกันฝน
800 บาท และเสื้อกันฝน
1,500 บาท และเสื้อกันฝน

โปรโมชันสุดพิเศษ

ต้อนรับวันแม่
เมื่อท�ำประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศ (Travel Delight)
รับฟรี Starbucks e-Coupon

สามารถดูรายละเอียดความคุ้มครองและโปรโมชันเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรุงเทพประกันภัย https://bangkokinsurance.com
(คลิกได้ส�ำหรับ BKI News ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2285 8585
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การดูแลเฟอร์นิเจอร์ Outdoor
เฟอร์นิเจอร์หลายอย่างที่ผ่านการใช้งานมายาวนาน พอมาถึงหน้าฝนก็อาจะเกิดความทรุดโทรม ไม่สวยงาม และทนทานต่อการใช้งานได้
น้อยลง โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ Outdoor ที่จะต้องโดนแดด ฝน และมลภาวะต่างๆ มากกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งอยู่ในบ้าน จึงต้องมีการดูแล
รักษาตามวัสดุของเฟอร์นิเจอร์แต่ละแบบอย่างเหมาะสม

เฟอร์นิเจอร์ไม้
เฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อมาใหม่ ควรทาน�้ำยาขัดเงาแล้วทาสี หรือใช้สเปรย์
กันน�้ำป้องกันอีกชั้น เพื่อช่วยปกป้องเนื้อไม้จากแสงแดดและฝน รวมทั้ง
ควรทาน�้ำยาป้องกันปลวก มด มอดด้วย แต่ถ้ามีอยู่แล้ว ให้ทาพื้นผิวด้วย
น�ำ้ ยาดูแลผิวไม้ทเี่ ป็นน�ำ้ ยาดูแลผิวไม้โดยเฉพาะ แต่ถา้ ไม่มนี ำ�้ ยาดังกล่าว
แนะน�ำให้ใช้โลชัน่ ทีเ่ หลือจากการใช้งานใส่ในผ้าชุบน�ำ้ หมาดๆ แล้วน�ำไปขัด
จะช่วยให้เงางาม ฝุ่นเกาะติดได้ยากขึ้น อีกทั้งมีกลิ่นหอมอีกด้วย
เฟอร์นิเจอร์สเตนเลส
แม้จะเป็นวัสุดที่แข็งแรง ทนทานต่อสภาพกลางแจ้งและแดดจัดได้
แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการวางเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ใกล้กับสระว่ายน�้ำที่เป็น
ระบบน�ำ้ เกลือ ซึง่ มีโอกาสทีต่ วั เฟอร์นเิ จอร์ในส่วนทีเ่ ป็นสเตนเลสจะสัมผัส
น�ำ้ เกลือจากการใช้งานได้ จะท�ำให้ผวิ ของสเตนเลสมีความหม่น หรือเกิด
การกัดกร่อนได้ อีกทัง้ ไม่ควรใช้สารท�ำความสะอาดทีม่ สี ว่ นผสมของกรด
เกลือคลอไรด์ หรือโซดาไฟ หรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน อย่างน�้ำยา
ท�ำความสะอาดพื้นห้องน�้ำมาท�ำความสะอาดผิวสเตนเลสเด็ดขาด

เฟอร์นิเจอร์ที่มีการบุนวม
ส่วนของเบาะหรือหมอนที่บุมากับเฟอร์นิเจอร์ Outdoor โดยทั่วไปจะ
ใช้ผ้าที่ทนแดดทนฝน กันน�้ำ กันเชื้อราได้ เช่น ผ้า Sunbrella, Textilene
หรือ Batyline ผ้าเหล่านี้จะมีการเคลือบเนื้อผ้าที่กันน�้ำ กันเชื้อราเกิดได้
ดังนัน้ ไม่ควรน�ำไปซักด้วยเครือ่ งซักผ้าหรือใช้ผงซักฟอกซักเด็ดขาด เพราะ
จะท�ำให้ตัวเคลือบเสียหาย ควรท�ำความสะอาดโดยการผึ่งลมหรือฉีดล้าง
ท�ำความสะอาด หากมีคราบสกปรกติดผ้าแน่น ให้ใช้สบู่ที่มีส่วนผสมของ
คลอรีนผสมกับน�้ำสะอาดชุบแปรงขัดถูกเฉพาะจุดที่สกปรกเท่านั้น
เฟอร์นิเจอร์หวาย
ปกติหากน�ำหวายมาเป็นส่วนประกอบของเฟอร์นเิ จอร์ Outdoor ส่วนมาก
จะผ่านการทา สารเคลือบเงา เพือ่ เพิม่ ความสวยงาม สามารถทนต่อแสงแดด
และฝนได้ดี แต่เพือ่ ความคงทนและสวยงามยิง่ ขึน้ ควรทาน�ำ้ ยาเคลือบเงา
เฟอร์นิเจอร์ด้วย
ทั้งนี้ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานมากยิ่งขึ้น การวางเฟอร์นิเจอร์
Outdoor ควรวางไว้ใต้กันสาดหรือบริเวณที่มีหลังคา ซึ่งจะช่วยบังแดด
กันฝนได้ดียิ่งขึ้น

INSIGHT
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มอบทุนการศึกษาต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 26
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BKI และประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นประธาน
ในการมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจ�ำปี 2562 รุ่นที่ 26 จ�ำนวน 53 ทุน ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทุนการศึกษา
ดังกล่าวเป็นทุนให้เปล่าที่รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ�ำเป็น โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะ
ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 600 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 111,271,027 บาท
ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนือ่ ง
กรุงเทพประกันภัย จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ปี 2562 โดยมีคุณปวีณา จูชวน ผู้ช่วย
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ร่วมให้ก�ำลังใจแก่พนักงานและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมบริจาคโลหิต
ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
โดยในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจ�ำนวน 294 คน จ�ำนวนทั้งสิ้น 117,600 ซีซี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่ ถ.สาทรใต้ เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2562 ส�ำหรับการบริจาคโลหิตครั้งต่อไป บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2562

ให้ความส�ำคัญกิจกรรมการศึกษา
คุณวีระชัย ศรีเพชระกุล ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์
เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ การศึกษา ให้แก่ตวั แทนองค์การบริหารสโมสรนิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ “รากแก้ว” ครั้งที่ 31 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพือ่ ให้นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรรี มั ย์ได้รบั ข้อมูลด้านวิชาการ เข้าใจในเนือ้ หา
บทเรียนเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตส�ำนึกให้กับนิสิต
ในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อเร็วๆ นี้
ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BKI Give ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้
การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
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มอบครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์เพือ่ ผูป้ ว่ ยเด็กแรกเกิด
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร และคุณสุชาติ จิรายุวฒั น์
ผู้อ�ำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ชุดอุปกรณ์การให้
อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงพร้อมเครื่องสร้างความชื้นควบคุมอุณหภูมิ
อัตโนมัติส�ำหรับผู้ป่วยเด็กแรกเกิด จ�ำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล
นครพิงค์ โดยมีนายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ
โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

BKI ครองอันดับความน่าเชือ่ ถือทางการเงินระดับ A- (Excellent) อย่างต่อเนือ่ ง
กรุงเทพประกันภัย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 จากสถาบันการจัดอันดับ
ทางการเงินชั้นน�ำของโลก A.M. Best Company ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิตมากที่สุด โดยบริษัทฯ
ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ระดับ A- (Excellent) และเป็นบริษัทที่ครองอันดับที่ระดับ A- มาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมั่นคงแข็งแกร่งของเงินทุน มีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี และเป็นบริษัทชั้นน�ำในธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยที่มีเสถียรภาพทางการเงิน

มอบสินไหมประกันภัยอุบตั เิ หตุ
คุณธีรชัย รุ่งเรือง ผู้จัดการสาขาพัทยา เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล PA 1st VIP จ�ำนวน 1,500,000 บาท ให้แก่คุณสุนทร ธรรมสุนทร ผู้เอาประกันภัยที่
ประสบอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์เฉีย่ วชนกับรถยนต์เป็นเหตุทำ� ให้ทพุ พลภาพถาวรสิน้ เชิง โดยมีคณุ สุรสั วดี
ธรรมสุนทร บุตรสาว เป็นผู้รับมอบแทน และมีคุณสิริธัญญา คนใจดี เจ้าหน้าที่อ�ำนวยบริการ 9
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสัตหีบ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

คุณสุรีย์พร สีอุไรย์ ผู้จัดการสาขาขอนแก่น กรุงเทพประกันภัย และคุณวายุธิดา ชาบรรทม
ผู้จัดการสาขาขอนแก่น ธนาคารกรุงเทพ ร่วมมอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
จ�ำนวนเงิน 1,200,000 บาท ให้แก่คุณนิตยา ลีกิสต์ ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นภรรยาของนายธีโอดอร์
ลีกสิ ต์ ผูเ้ อาประกันภัย ทีเ่ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุหกล้ม ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เมื่อเร็วๆ นี้

คุณวรัญญา เทพสาร ผูจ้ ดั การสาขาเชียงใหม่ กรุงเทพประกันภัย และคุณวัชรินทร์ ภักดีภญิ โญ ผูจ้ ดั การ
สาขาพรอมเมนาดา เชียงใหม่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ร่วมมอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล
PA 1st VIP จ�ำนวนเงิน 3,000,000 บาท เละเงินชดเชยรายได้ครอบครัวภายหลังการสูญเสียเนื่องจาก
อุบัติเหตุ จ�ำนวนเงิน 120,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,120,000 บาท ให้แก่คุณสุชารัศมิ์ มาลากีรติรัตน์
ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นมารดาของคุณพีรพล กันเกตุ ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพรอมเมนาดา จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

