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กรุงเทพประกันภัย ยืนหนึ่งด้วยรางวัล 
Domestic General Insurer of the Year - Thailand

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (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�าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย ใส่ใจดูแลลูกค้าด้วยคุณภาพการบริการที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้ง 
ยังยึดมั่นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 



4 องค์กรใหญ่ กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ กรุงเทพประกันชีวิต และไอโออิ กรุงเทพประกันภัย ผนึกก�าลังร่วมกัน 
จดักจิกรรม Bhappy ครัง้ที ่12 ตอน พลงัจติอาสาร่วมใจปลกูป่าชายเลน เพือ่ธรรมชาตทิีย่ัง่ยนื ณ ป้อมพระจลุจอมเกล้า จ.สมทุรปราการ 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562

4 องค์กรใหญ่จัดกิจกรรม Bhappy พลังจิตอาสา
ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน
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คุณชัย โสภณพนิช ประธานคณะกรรมการ บริษัท 
กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) คุณอาทิรัตน์  
จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อ�านวยการด้านบริหาร โรงพยาบาล
บ�ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หม่อมหลวงจิรเศรษฐ 
ศุขสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) และคุณสาธิต ลิปตะสิริ 
รองกรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ
ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) น�าคณะผู้บริหารและ
พนักงานจิตอาสาของทั้ง 4 องค์กรรวมกว่า 200 คน 
ร่วมกันท�ากิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ใน
กิจกรรม Bhappy ครั้งที่ 12 ตอน พลังจิตอาสาร่วมใจ
ปลูกป่าชายเลน เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยเริ่มต้นด้วย
พธิถีวายพวงมาลาสักการะศาลพระนเรศ-นารายณ์ และ 
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พระบรมราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
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 ต ิ
ป้อมพระจุลจอมเกล้า ชมป้อมปืนเสือหมอบ และชม
พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง หลังจากนั้น ผู้บริหาร
ทั้ง 4 องค์กรได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และมี 
การแบ่งกลุ่มพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ 
สร้างความสามคัครีะหว่างองค์กรและความสนกุสนาน 
พร้อมเข้าพื้นท่ีปลูกป่าชายเลน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์
ธรรมชาติพันธุ์ไม้ป่าชายเลน รวมทั้งเพื่อป้องกันแนว
ชายฝั่งทะเล

ส�าหรับโครงการ Bhappy ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2555 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของทั้ง 4 บริษัท  

ได้มีส่วนร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมทั้ง
เพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ซึ่งโครงการ Bhappy 
ด�าเนินกิจกรรมต่อเน่ืองมาเป็นครั้งที่ 12 และจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์และสานต่อ
กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป
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โรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่
ที่เกิดจากเชื้อไวรัส ปอดบวมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
หรือไวรัส เป็นโรคที่สามารถติดต่อได้กับทุกเพศทุกวัย 
แพร่กระจายผ่านทางลมหายใจ เสมหะ น�้าลาย  
มอีาการเป็นไข้ ไอ เจบ็คอ คดัจมกู มนี�า้มกู ปวดศรีษะ 
ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย และเบื่ออาหาร หากมี
อาการดังกล่าวควรรีบพบแพทย์ทันที

โรคฉ่ีหนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส เป็นโรคติดต่อ 
จากสัตว์สู่คน โดยมีหนูเป็นพาหะที่ส�าคัญของโรค ซึ่งม ี
เชื้อออกมากับปัสสาวะสัตว์แล้วปนเปื้อนในน�้าท่วมขัง 
โดยโรคนี้จะติดต่อทางบาดแผล รอยขีดข่วน หรือ 
ไชเข้าตามเย่ือบตุา จมกู ปาก หรอืผวิหนงัทีแ่ช่น�า้นานๆ 
อาการหลังได้รับเชื้อประมาณ 4-10 วัน คือ มีไข้สูง 
ฉบัพลนั ปวดศรีษะ ปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้มาก โดยเฉพาะ 
บริเวณน่องและโคนขา หรือปวดหลัง บางรายอาจมี
อาการตาแดง มจีดุเลอืดออกตามผวิหนงั ไอมเีลือดปน 
ตัวเหลือง ตาเหลือง จ�าเป็นต้องรีบพบแพทย์โดยด่วน

โรคตาแดง เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Adenovirus, 
Enterovirus และ Coxsackie Virus A24 ส่วนใหญ่ 
จะติดต่อโดยตรงจากการที่นิ้วมือสัมผัสน�้าตาของ 
ผู้ป่วย แล้วมาสัมผัสต่อที่ตาโดยตรง ไม่ติดต่อจาก 
การสบตา จ้องตา ไม่ติดต่อทางอากาศ หรือการ 
รับประทานอาหารร่วมกัน อาการหลังได้รับเชื้อ 
ประมาณ 1-2 วัน คือ ระคายเคืองตา น�้าตาไหล  
กลัวแสง มีขี้ตามาก หนังตาบวม ติดต่อได้ง่าย 
ในเด็กเล็ก แต่เป็นโรคที่ไม่อันตรายรุนแรง ทั้งนี้  
สามารถป้องกันได้ด้วยการล้างดวงตาให้สะอาด 
เมือ่ถกูละอองฝน ฝุน่ละออง หมัน่ล้างมอืบ่อยๆ ไม่ควร 
ขยี้ตา 

โรคตดิเชือ้ระบบทางเดนิอาหาร ได้แก่ โรคอจุจาระร่วง 
อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค โรคบิด ไทฟอยด์ และ
โรคตับอักเสบ ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารหรือ
ดื่มน�้าที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป เช่น อาหารที่ปรุงสุกๆ 
ดิบๆ อาหารที่มีแมลงวันตอม อาหารที่ทิ้งค้างคืน โดย
ไม่ได้แช่เย็น และไม่ได้อุ่นให้ร้อนที่อุณหภูมิอย่างน้อย 

70 องศาเซลเซยีส ก่อนรบัประทานอาหาร ลักษณะอาการ คอื การถ่ายอจุจาระเหลว คลืน่ไส้ 
อาเจียน ปวดศีรษะ และเมื่อยเนื้อตัวร่วมด้วย ส่วนโรคบิดจะมีอาการถ่ายอุจจาระมีมูกหรือ
เลือดปน มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดท้องและมีปวดเบ่งร่วมด้วย

โรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะ สามารถเป็นโรคได้ทุกวัยในทุกพื้นที่ มีอาการไข้สูง  
ปวดศรีษะ ปวดเมือ่ยตามตวั หน้าแดง เกดิจดุแดงๆ เลก็ๆ ตามผวิหนงั เลอืดออกตามไรฟัน 
ต่อมาไข้จะลดลง ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเกิดอาการรุนแรงและมีความผิดปกติ 
ตามมา เช่น ถ่ายด�า ไอปนเลือด เกิดภาวะช็อคและเสียชีวิตได้

โรคนำา้กดัเท้าจากเช้ือราและแผลพุพองเป็นหนอง อาการของโรค คอื เท้าเป่ือยและเป็นหนอง 
เริ่มคันตามซอกน้ิวเท้า ผิวหนังลอกเป็นขุย จากนั้นผิวหนังจะพุพอง นิ้วเท้าหนาและแตก  
มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อน คือ ผิวหนังอักเสบ 

วิธีการป้องกันการเกิดโรคทั้งหมดนี้ คือ ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ล้างมือ 
ก่อนรบัประทานทกุครัง้ ควรใส่รองเท้าบูต๊หากต้องเดนิลยุน�า้ หลกีเลีย่งการเดนิลยุน�า้สกปรก 
แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังจากลุยน�้าแล้วต้องล้างเท้าด้วยน�้าสะอาดทุกครั้ง

โรคที่มากับหน้าฝนและน�้าท่วม
ช่วงน้ีหลายจังหวัดของประเทศไทยมีฝนตกชุก และบางจุดก็มีน�้าท่วมขัง ส�าหรับคนที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศฝนตกและเหตุการณ ์
น�้าท่วมบ่อยๆ ควรระมัดระวังโรคที่มากับสภาวะเหตุการณ์ดังกล่าว ได้แก่
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การท�าประกนัภัยให้กบัทรพัย์สนิเป็นอกีหนึง่ตวัช่วยสร้างความอุน่ใจ 
ยามเกิดภัยท่ีไม่คาดคิดได้ เพราะจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจาก
ความเสียหายของทรัพย์สิน ให้เราสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ 
เร็วที่สุด ซ่ึงส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยท่ีให้ความคุ้มครองในกรณ ี
น�้าท่วม มีดังนี้

รถยนต์

- ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1

- ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 5 หรือ 2+, 3+ ที่ซื้อ 
ความคุ้มครองน�้าท่วมเพิ่มเติมไว้

ทรัพย์สิน

- ประกนัอัคคภียั ส�าหรับสถานประกอบการ ท่ีซ้ือความคุม้ครองน�า้ท่วม
เพิ่มเติมไว้

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน�้าท่วม
ในช่วงฤดูฝนซึ่งมีสภาพอากาศแปรปรวนและเกิดลมพายุได้บ่อยครั้ง ปริมาณฝนท่ีตกหนักอาจท�าให้เกิดน�้าท่วมในหลายพื้นที่ ซ่ึงสร้าง 
ความเสียหายต่อทรัพย์สินท้ังท่ีอยู่อาศัย รถยนต์ อาคาร โรงงาน การเตรียมพร้อมส�าหรับดูแลทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากน�้าท่วม จึงเป็น 
สิ่งที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดกับทรัพย์สินของเรา

- ประกันอัคคีภัย ส�าหรับบ้านอยู ่อาศัย คุ ้มครองภัยธรรมชาติ  
(น�้าท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ) รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท

- ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) จ�านวนเงินความคุ้มครอง 
ตามจ�านวนเงินเอาประกันภัยทรัพย์สิน ยกเว้นกรมธรรม์ที่มีการออก
เอกสารจ�ากัดจ�านวนเงินความรับผิด (Sublimit) ต่อภัยน�้าท่วมไว้

ทั้งนี้ กรมธรรม์แต่ละประเภทจะมีวงเงินความคุ้มครองส�าหรับกรณี 
น�้าท่วมที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการรับความคุ้มครอง
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ จึงควรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยที่ท�าไว้
อีกครั้ง



ZeroMoment Refillery 

เป็นหนึ่งร้านท่ีเน้นแนวคิด Zero Waste คือ การใช้ชีวิต 
โดยไม่สร้างขยะ ลดการใช้ทรพัยากร เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อม โดยร้าน 
จะจ�าหน่ายของกนิ ของใช้ต่างๆ แต่ไม่มบีรรจภุณัฑ์ใส่ให้ ทางลูกค้า
ต้องน�าภาชนะมาใส่เอง และซื้อในปริมาณที่ต้องการได้ ผลิตภัณฑ์
ที่มีจ�าหน่ายในร้าน เช่น แป้งระงับกล่ินกาย สบู่เหลว แชมพู  
ครีมนวดผม โลชั่น น�้ายาล้างจาน หรือสินค้าบริโภค เช่น  
พริกไทย ซอสปรุงรส เกลือ น�้าตาลทราย น�้ามันพืช ส�าหรับผู้ที่
ต้องการซื้อ เพียงแค่น�าภาชนะบรรจุมาชั่งน�้าหนักก่อน จากน้ัน 
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ปัจจุบันคนเราเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เช่น การลด ละ เลิก อุปกรณ์ของใช้ที่เป็นพลาสติก รวมไปถึง 
การเลือกใช้อปุกรณ์ในการบรรจขุองใช้ อาหารการกนิ และเครือ่งดืม่มากขึน้ หลายร้านค้ามีการลดและรณรงค์เรือ่งการใช้วสัดท่ีุไม่สร้างขยะ
เพิ่มขึ้น ส�าหรับร้านในเมืองกรุงที่มีการใช้แนวคิดนี้มีหลายร้านด้วยกัน อย่างเช่น 4 ร้านนี้ 

ร้านรักษ์โลก

Less Plastic Able 

ร้านนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออยากจะเป็นศูนย์รวมส�าหรับผู้ที่สนใจเรื่องการลดขยะ
ให้ได้มีแหล่งซื้อของในหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทย แม้ร้านจะไม่ใหญ่มากนัก 
แต่กเ็ป็นจุดเลก็ๆ แห่งการเริม่ต้น ภายในร้านจะมผีลติภณัฑ์ของใช้ในบ้าน ของใช้
ส่วนตัว อาหารแห้งต่างๆ ให้เลือกเติมกันลงบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมมา นอกจากนั้น 
ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยลดขยะได้ อย่างขวดน�้า ถุงผ้าแบบต่างๆ รวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคอีกหลายชนิด

น�าไปบรรจผุลติภณัฑ์ทีต้่องการและน�ามาชัง่อกีครัง้ หักลบน�า้หนกัภาชนะบรรจุ
และจ่ายเงิน ส�าหรับคนที่ไม่ได้น�าภาชนะมาสามารถซื้อที่ร้านได้ 

ร้านต้ังอยู่บรเิวณ ตกึ Home Residence ซอย 16 ถนนเสรี 2 กรงุเทพมหานคร 

เปิดบริการ วันอังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.00 - 19.00 น.

ร้านอยู่บริเวณ ถนนประชาธิปก แขวงวัดหิรัญรูจี เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร

เปิดบริการทุกวัน (ปิดวันอังคาร) เวลา 11.00 - 21.00 น.
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Grasstonomy

ร้านที่ซ่อนตัวอยู ่ภายใต้ความร่มรื่นของต้นโพธิ์และ 
เฟิร์น ในบรรยากาศสบายใจกลางเมืองอย่างสีลม ศาลาแดง 
เป็นร้านกาแฟเล็กๆ ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น
เมล็ดกาแฟและนมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค อีกทั้งทางร้าน
ยังมีมุมที่เรียกว่า Refill Corner ซึ่งจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดี 

Better Moon Cafe x Refill Station

ร้านกาแฟที่รวบรวมเมนูอาหาร เมนูเครื่องดื่ม และเมนู
ทานเล่นที่ล้วนแล้วแต่คัดสรรเอาวัตถุดิบที่ดีออกมารังสรรค์
เป็นเมนูพเิศษให้ผูท้ีเ่ข้ามาทานได้ล้ิมลอง บนพืน้ฐานแนวคดิ
การลดพลาสติก ลดขยะที่ท�าลายโลก ซึ่งทางร้านมีจานเปล่า
บริการลูกค ้าที่ต ้องการซ้ืออาหารจากภายนอกมานั่ง 
รับประทานในร้าน แต่มีข้อแม้ว่าห้ามน�าพลาสติกหรือ 

ต่อสุขภาพอย่างแชมพู สบู่ และน�้ายาออร์แกนิคต่างๆ ส�าหรับเติม โดยให้ผู้ใช้ได้
เตรยีมภาชนะมาใส่เอง นอกจากน้ี แก้วทีใ่ช้ใส่เครือ่งด่ืมและหลอดกเ็ป็นพลาสตกิแบบ
ย่อยสลายได้ (ทางร้านรณรงค์ให้น�าแก้วมาเอง ลด 50%)

ร้านตั้งอยู่บริเวณ ศาลาแดงซอย 3

เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 - 17.00 น. หยุดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์

โฟมจากภายนอกเข้ามาเด็ดขาด และเม่ือรับประทาน 
เสร็จแล้วต้องล้างจานให้สะอาด จัดเก็บให้เรียบร้อยเอง 
ภายในร้านยังมีส่วน Refill Station มุมสินค้า และผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคจากธรรมชาติ โดยน�าภาชนะตัวเองมาใส่ได้  
แต่ถ้าไม่ได้น�ามา ทางร้านเองก็มีจ�าหน่ายเช่นกัน

ร้านตั้งอยู่ในซอย สุขุมวิท 77/1

เปิดบริการทุกวัน 08.00 - 21.30 น.
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วุ้นชุ่มปาก สารทดแทนที่ช่วยสร้างน�้าลาย

โครงการน�า้ลายเทยีม หน่ึงในโครงการในพระบรมราชปูถัมภ์ทางด้านสาธารณสุขของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(รัชกาลที่ 9) ทรงห่วงใยผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการได้รับผลข้างเคียงจากยา เช่น ยารักษา
ความดันโลหิต ยาต้านฮิสตามีน ยาต้านอาการเศร้าซึม ยาขับปัสสาวะ ยาอักเสบ 
ทีไ่ม่ใช่กลุม่สเตยีรอยด์ ตลอดจนผูป่้วยทีต้่องเข้ารบัการรกัษาด้วยวธิฉีายรงัสบีรเิวณศรีษะ
และล�าคอ เช่น มะเรง็ในช่องปาก หรอือาจจะเป็นโรคทีเ่กีย่วกบัต่อมน�า้ลาย โรคเบาหวาน 

น�้าลายในช่องปากมีส่วนส�าคัญมาก ช่วยให้ฟันในช่องปากแข็งแรง ช่วยในการย่อยอาหารเบ้ีองต้น ช่วยปรับสภาพกรดด่างภายในช่องปาก  
และท�าให้เราสามารถกลืนอาหารได้คล่องขึ้น แต่ส�าหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตน�้าลาย อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้

โรคภูมิต้านทานต่อต้านตัวเอง เช่น กลุ่มอาการโจเกรน 
โรคไขข้ออักเสบ โรคลูปัสอีริธีมาโตซัสชนิดท่ัวกาย  
ผู้ป่วยเหล่านี้จะเกิดปัญหาเนื้อเยื่อต่อมน�้าลายฝ่อลีบ
ท�าให้ความสามารถในการผลิตน�้าลายน้อยลง จนเกิด
ภาวะปากแห้ง มีปัญหาสุขภาพช่องปากหลายรูปแบบ 
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตลดลง และมีความทุกข์ทรมาน 
ในการด�าเนินกิจวัตรประจ�าวัน 

พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบัน
โภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิลร่วมกบัมลูนธิทินัตนวตักรรม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนาน�้าลายเทียม (Artificial 
Saliva) ซึ่งมีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นในช่องปากคล้าย
น�้าลายธรรมชาติมากที่สุด มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 
ที่เป็นกลาง และสามารถปรับสมดุลของส่ิงแวดล้อม 
ในช่องปากให้เป็นกลาง มีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิด
การละลายของผิวฟัน และสามารถกลืนได้เพื่อให ้
ความชุ่มชื้นในล�าคอ โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าว 
ได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และได้ผลสัมฤทธิ์เป็น 
สูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน�้าลายเทียมชนิดเจล 
ภายใต้ชือ่ผลติภณัฑ์ว่า วุน้ชุม่ปาก (Oral Moisturizing Jelly)

ผูป่้วยทีต้่องใช้นำา้ลายเทยีมสามารถขอรบัผลติภณัฑ์
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จุดรับผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุด 
นักขัตฤกษ์และวันหยุดเฉพาะกิจตามประกาศของ 
มูลนิธิฯ โดยมีการเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 13.00 น.

2. โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง ติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์ 
ที่โทร. 0 5433 5262-8 ต่อกลุ่มงานทันตกรรม 

ทั้งนี้ ยังมีโรงพยาบาลจ�านวนมากที่รับผลิตภัณฑ์ 
เจลลี่โภชนาและวุ ้นชุ ่มปากไปส่งมอบให้กับผู ้ป ่วย 
ในความดแูลของโรงพยาบาลโดยตรง โดยสามารถตดิต่อ
สอบถามและขอรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่โรงพยาบาล 
ที่เข้ารับการรักษาได้เช่นกัน
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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 

1. เหมืองประเภทที่ 2 ที่เปนชนิดแรเดียวกับเหมืองประเภทที่ 1 แตเนื้อที่เกิน 100 ไร 

   และแรหินประดับชนิดหินทราย

1,000,000 8,000

30,000,000

30,000

วงเง�นความคุมครอง

2. เหมืองประเภทที่ 2 อื่นๆ ที่ไมใชตามขอ 1

3. เหมืองประเภทที่ 3 เหมืองแรถานหิน กลุมเหมืองหิน อุตสาหกรรมเพื่อผลิตซีเมนต 

   เหมืองแรที่ตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เหมืองแรในทะเล 

   เหมืองแรกัมมันตภาพรังสี เหมืองแรใตดิน

4. เหมืองประเภทที่ 3 เหมืองแรทองคำ

5. เหมืองประเภทที่ 3 อื่นๆ ที่ไมใชตามขอ 3 และขอ 4

ประเภทการทำเหมือง เบี้ยประกันภัย

50,000,000

12,0005,000,000

24,000

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

Public Liability Insurance for Mine
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกสำหรับการทำเหมืองแร 

โทร. 0 2285 8888
bangkokinsurance.com

12,0005,000,000

หนวย: บาท
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เมื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยสุขภาพ 
ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยสำหรับที่อยู�อาศัย
และสถานประกอบการ

ตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป รับฟร� Central Gift Voucher 
มูลคา 200-1,500 บาท

เมื่อทำประกันภัย 3 โรคกวนใจ

ต้ังแต 600 บาทข�น้ไป รับฟร�  Starbucks e-Coupon
มูลคา 100-200 บาท

เมื่อทำประกันภัยการเดินทางต�างประเทศ (Travel Delight)

ต้ังแต 1,000 บาทข�น้ไป รับฟร�  Starbucks e-Coupon 
มูลคา 100-300 บาท
พ�เศษเมื่อกรอกรหัส    TRAVEL19W    
รับสวนลดเบี้ยประกันภัยทันท ี10%

เมื่อทำประกันภัยรถยนต�

ตั้งแต 6,500 บาทขึ้นไป รับฟรี พ.ร.บ. 
และเม่ือทําประกันภัยต้ังแต 10,000 บาทขึ้นไป 
รับเพิ่มบัตรเติมน้ํามัน ปตท. 
มูลคา 500 - 1,500 บาท

โปรโมชันสุดพิเศษสงทายป
กรุงเทพประกันภัยจัดโปรโมชันพ�เศษสำหรับลูกคาที่ซื้อประกันภัยผาน www.bangkokinsurance.com

ตั้งแตวันนี้ - 31 ธ.ค. 62
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ประตู

เหตุการณ์ที่มักจะเกิดข้ึนคือ การโดน 
ประตูหนีบ ดังนั้นควรติดตั้งตัวชะลอการปิด
ประตู อย่างโช้คอัพเพื่อป้องกันการกระแทก 
ส�าหรับลูกบิดประตูไม่ควรเป็นแบบกดล็อก 
เพราะเด็กอาจจะเผลอกดล็อกขังตัวเองได้  
ควรใช้ลูกบิดแบบท่ีมีร่องบริเวณลูกบิดแทน  
เพื่อให้คนด้านนอกสามารถใช้เหรียญไขประตู
ออกได้

หน้าต่าง

หน้าต่างห้องควรมีความสูงมากกว่า 90 
เซนติเมตร ในกรณีที่หน้าต่างห้องมีความสูง
น้อยกว่า 90 เซนตเิมตรและหน้าต่างเป็นกระจก 
ควรติดสติกเกอร์หรือฟิลม์ขุ่นที่กระจกหน้าต่าง
เพื่อป้องกันเหตุการณ์เด็กมองไม่เห็นและอาจ 
วิ่งชนจนเกิดอันตรายได้ นอกจากนี้ หน้าต่าง

เคล็ดลับเตรียมห้องนอนให้ปลอดภัย
ส�าหรับเด็ก
ส�าหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ท่ีก�าลังเตรียมห้องพักส�าหรับสมาชิกตัวน้อย ส่ิงท่ีต้องค�านึงคือ สภาพส่ิงแวดล้อม ความสะดวกในการใช้งาน 
และยังต้องค�านึงถึงความปลอดภัยอีกด้วย ส�าหรับแนวทางการเตรียมห้องส�าหรับเด็กให้ปลอดภัยมีดังนี้

ห้องเด็กท่ีปลอดสารพิษหรือส ่วนผสมของ 
สารอันตราย อีกทั้งไม่ควรติดตั้งชั้นวางบนผนัง
ทีอ่ยูเ่หนือศรีษะเด็ก เพราะส่ิงของท่ีวางอาจหล่น
ลงมาได้

เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์ในห้องของเด็ก ควรเลือก
เฟอร์นิเจอร์ที่มีน�้าหนักเพื่อให้เด็กไม่สามารถ
ขยบัได้โดยง่าย และควรลบมมุออก ของชิน้เลก็
ควรท�าจากพลาสตกิ ไม่ใช่พวกกระจกท่ีแตกหกั
ได้ง่าย ส่วนต�าแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ 
เช่น การตั้งเตียงนอนควรติดผนังด้านที่โล่ง  
ไม่วางเตยีงใต้ชัน้วางของ ไม่ใกล้หน้าต่างเกนิไป 
หรือหากเป็นเด็กเล็กควรเป็นเตียงที่สามารถ 
ต้ังกลางห้อง เพ่ือให้พ่อแม่สามารถเดินดู 
รอบด้านได้

ปลั๊กไฟและสายไฟ

ปลั๊กไฟภายในห้องควรหาที่ปิดรูปลั๊กไฟ 
ให้เรียบร้อย และควรติดต้ังให้สูงจากพื้น
มากกว่า 1 เมตร เพื่อกันไม่ให้เด็กเอามือแหย่
เข้าไปในรูของปลั๊กไฟได้ นอกจากนี้ ควรติดตั้ง
ระบบตัดไฟอัตโนมัติเพ่ือป ้องกันอันตราย 
จากเหตุการณ์ฉุกเฉิน ส�าหรับสายไฟจาก
อุปกรณ์ต่างๆ ควรเก็บให้เรียบร้อย และไม่วาง
ให้เกะกะขวางทางเดิน

เครื่องปรับอากาศ

ควรเลือกเครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบ 
ฟอกอากาศที่มีมาตรฐาน ติดตั้งในต�าแหน่ง 
ที่เหมาะสม ไม่ควรให้แอร์หันตรงเตียงเด็ก
โดยตรง เพราะอาจท�าให้เด็กไม่สบายได้ และ
ไม่ควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่วางกับพื้น 
เพราะมีโอกาสเกิดอันตรายได้เช่นกัน

ควรติดกลอนเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเปิด-ปิด
หน้าต่างได้เอง

พื้นห้อง

ห้องส�าหรบัเด็กส่วนใหญ่มักจะปูด้วยพ้ืนยาง
หรือพรมที่มีความนุ่ม เพื่อให้เด็กเล็กสามารถ
คลานได้ และเด็กที่ก�าลังหัดเดินเวลาล้มจะได้
ไม่เจ็บมากนัก ส�าหรับพื้นที่ปูพรมควรหมั่น
ท�าความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
สะสม หากเป็นพื้นไม้ควรขัดให้ไม่มีเส้ียนที่ 
อาจต�าเท้าเด็กได้ ที่ส�าคัญพื้นห้องไม่ควรท�า 
ต่างระดับ เพื่อป้องกันการสะดุดล้มได้

ผนัง

ผนังห้องเด็กไม่ควรเป็นซอกมุม ควรเป็น
ผนังเรียบตลอดทั้ง 4 ด้าน และถ้าต้องการ 
ติดวอลเปเปอร์ควรเลือกท่ีออกแบบมาส�าหรับ
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ร่วมสร้างสสีนัในงานสปัดาห์ประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย ผนึกก�าลังกับธนาคารกรุงเทพ และ

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมออกบูทในงานสัปดาห์ประกันภัย 
ประจ�าปี 2562 ภายใต้แนวคิด “พลิกโฉมประกันสุขภาพ  
ด้วยเทคโนโลยีประกันภัย” (Health Insurance Without 
Boundaries : Insurtech Connect) โดยได้รับเกียรติจาก 
คุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ 
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
ร่วมพิธีเปิดบูท โดยมีผู้บริหารของทั้ง 3 บริษัทร่วมในพิธี 

บรจิาคโลหติและอวยัวะอย่างต่อเน่ือง 
คุณอานนท์ วังวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

และคณะผูบ้รหิาร ให้ก�าลงัใจแก่พนักงานและประชาชน
ทั่วไป และขอบคุณที่ได้มาร่วมบริจาคโลหิตและบริจาค
อวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/2562 โดยในครั้งนี ้
ได้รับโลหิตจากการบริจาคจ�านวนทั้งส้ิน 111,200 ซีซี 
และมีผู้ประสงค์บริจาคอวัยวะ ดวงตา และร่างกาย  
รวมจ�านวนทั้งสิ้น 95 คน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย 
ส�านกังานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2562 
ส�าหรบัการบรจิาคโลหติครัง้ต่อไป บรษิทัฯ จะจดัให้มีข้ึน 
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562

ในโอกาสน้ี คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ 
กรุงเทพประกันภัย ร ่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ 
คุณบพิธ บัวอ่อน ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ  
ได้รับรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจ�าป ี
2561 ในงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร 
ประจ�าปี 2562 ซึ่งจัดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
และส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) ณ อมิแพค 
เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 โดยรางวัล 
ดังกล่าวมอบให้กับตัวแทนที่มีประสิทธิภาพด้านการ 
ปฏิบัติงาน อาทิ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 1 ล้านบาทขึ้นไป 
มีการขยายตัวของเบี้ยประกันภัยและจ�านวนกรมธรรม์
ประกันภยัเมือ่เทยีบกบัปีกอ่นหน้า และมกีารพฒันาตนเอง
และการบ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม
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มอบสนิไหมทดแทน 
คุณอลงกรณ์ กาศทิพย์ (ขวาสุด) ผู้จัดการภาคเหนือ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน  

เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส�าหรับธุรกิจน�าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ จ�านวน 1,000,000 บาท ให้แก่ทายาทโดยธรรม ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ จากกรณีที่
คณุสมพร ใจผดั ผูเ้อาประกนัภัยประสบอุบัติเหตุจมน�า้เป็นเหตุท�าให้เสยีชีวติ โดยมคีณุบญัชา 
ขาวผ่อง (ที่ 2 จากขวา) และคุณอรนุช สุวรรณะ (ที่ 2 จากซ้าย) ตัวแทนประกันวินาศภัย
สาขาเชียงใหม่ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ส�านักงานด้วยรักทัวร์  
จังหวัดล�าปาง เมื่อเร็วๆ นี้

คุณวรัญญา เทพสาร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 
เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย จ�านวน 11,269,696.18 บาท ให้แก่ 
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จ�ากัด ผู้เอาประกันภัย จากกรณีเกิดเหตุลมพายุ ท�าให้สต๊อกสินค้า
ได้รับความเสียหาย โดยมีคุณอภิเชฐ ทุ่งอ่วน (ที่ 2 จากขวา) ประธานบริษัท โกลคอนดา 
เอเชีย จ�ากัด เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จ�ากัด จังหวัดล�าพูน เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2562

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

ช่วยเหลอืผู้ประสบอทุกภัยภาคอสีาน 
พนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัยร่วมแพ็กถุงยังชีพ จ�านวน 800 ชุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  

โดยมีคุณทวี ขวัญทอง ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร 
อาหารแห้ง และยารักษาโรค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562




