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	 การเปลี่่�ยนแปลี่งเกิดขึ้้�นได้ตลี่อดเวลี่า	 โดยในช่่วงเวลี่า 
ที่่�ผ่่านมาโลี่กขึ้องเรามก่ารเปลี่่�ยนแปลี่งที่ำให้้ต้องปรับเปลี่่�ยน
การใช้่ช่ว่ติเร่�อยมาจนถ้ึงปัจจบุนัน่�

	 น่�จง้เป็นที่่�มาขึ้องการใช้่ช่ว่ติอย่ก่บัปัจจบุนัอย่างม่สต	ิห้ร่อ	
Mindful	 Living	 ซึ่้�งกำลี่งัได้รบัความสนใจในวงกว้าง	 เพราะ
การมส่ตอิย่กั่บปัจจบุนัอย่างแน่วแน่ย่อมที่ำให้้เราไม่ที่กุข์ึ้ร้อน	
ที่ั�งยังจะที่ำให้้เรารับม่อการเปลี่่�ยนแปลี่งที่ั�งภายนอกแลี่ะ
ภายในตัวเราได้ดย่ิ�งกว่าเดิม	ที่ั�งห้มดน่�สามารถึอ่านในคอลัี่มน์	
Cover	Story	ขึ้องฉบบัน่�

	 บรษิัทัี่ฯ	 ขึ้อแนะนำ	 BKI	 InsurTech	 นวตักรรมขึ้องการ
ประกนัภยัที่่�ช่่วยอำนวยความสะดวกให้้แก่คนที่กุกลีุ่ม่	ที่ั�งพนกังาน	
การดำเนนิงานขึ้ององค์กร	ตวัแที่น/นายห้น้า	แลี่ะค่่ค้าองค์กร

	 ต่อด้วยคอลัี่มน์	 Smart	 Living	 ขึ้อพาทุี่กคนมาร้่จัก
เที่คโนโลี่ยล่ี่�ำสมยัอย่าง	InsurTech	ซึ่้�งช่่วยให้้เราเข้ึ้าถ้ึงข้ึ้อม่ลี่	
ผ่ลี่ติภณัฑ์์แลี่ะบรกิารประกนัภยัได้อย่างคล่ี่องตวั	ประห้ยัดเวลี่า	
พร้อมที่ำให้้ช่วิ่ตขึ้องเราง่ายขึ้้�น	ที่่�สำคญัเที่คโนโลี่ยส่ดุลี่�ำเห้ล่ี่าน่� 
ยงัเป็นห้น้�งในเคลี่ด็ลี่บัขึ้องการใช้่ช่่วติอย่่กบัปัจจบุนัอย่างม่สตด้ิวย

	 การด่แลี่เร่�องอาห้ารการกินก็ยังม่ความสำคัญ	 คอลี่ัมน์	
Food	ที่่�จะมาบอกอาห้ารต้านมะเรง็ลี่ำไส้ให้ญ่	ซึ่้�งเป็นมะเร็ง
ที่่�พบมากท่ี่�สดุ	3	 อนัดบัแรกในโลี่กแลี่ะในประเที่ศไที่ย	 ส่วน
คอลัี่มน์	 Health/Well-Being	 แนะนำเคลี่็ดลี่ับการรับม่อ 
กรดไห้ลี่ย้อนง่ายๆ	 ให้้ที่กุคนนำไปปรบัพฤตกิรรมการใช้่ช่วิ่ต
ประจำวันได้

	 ปิดท้ี่ายด้วยข่ึ้าวสารความเคลี่่�อนไห้วขึ้องกรงุเที่พประกนัภยั
มานำเสนอให้้ผ่่อ่้านตดิตามได้อย่างต่อเน่�อง

สุธิดา มีลี่ิลี่า
Contributing Editor



BKI InsurTech 
เทคโนโลยีีที�ทำให้้ชีวีิติง่่ายีขึ้้�น
 ในย่คุที�ดจิิทัิลี่แลี่ะนวิตักรัรัมีเขึ้า้มีามีีบทบาทในการัดำาเนินช้วีิติ กรังุเทพิปรัะกันภัยั่ผูู้น้ำาธุรักิจิปรัะกันวินิาศูภัยั่ขึ้องไทย่เดนิห้น้าเสรัมิีศัูกย่ภัาพิ
การับรัิการัให้้ดีย่ิ�งขึ้้�น ด้วิย่การันำากลี่ยุ่ทธ์เทคโนโลี่ย่ี InsurTech ช้่วิย่ขึ้ับเคลี่ื�อนทุกกรัะบวินการัทำางานให้้เกิดปรัะสิทธิภัาพิสูงสุด ตอบโจิทย่์ 
ทุกไลี่ฟ์์สไตลี่์ขึ้องลีู่กค้า/คู่ค้าทุกกลุ่ี่มี แลี่ะย่ังถ่่าย่ทอดผู้่านโฆษณาชุ้ดให้มี่ BKI InsurTech รัับช้มีได้ในทุกช้่องทางตั�งแต่วิันนี�เป็นต้นไป

	 บรษิัทัี่	กรงุเที่พประกันภยั	จำกดั	(มห้าช่น)	ห้รอ่	BKI	ให้้ความสำคัญ
ด้านพัฒนาผ่ลี่ิตภัณฑ์์ประกันภัยแลี่ะการบริการที่่�ห้ลี่ากห้ลี่ายเพ่�อการ 
ดำเนินธุรุกิจอย่างยั�งยน่	ด้วยกลี่ยุที่ธ์ุ	InsurTech	ที่่�นำเที่คโนโลี่ยแ่ลี่ะนวัตกรรม
อนัที่นัสมยัมาใช้่ในการดำเนินงานที่กุกระบวนการที่ำงานขึ้องการประกันภยั
แลี่ะงานสินไห้มที่ดแที่นให้้เกิดประสิที่ธุิภาพส่งสุด	 เพ่�อตอบสนองความ
ต้องการแลี่ะไลี่ฟ์์สไตล์ี่ขึ้องลี่ก่ค้าแลี่ะค่ค้่าอย่างตรงใจ	พร้อมใช้่ช่่วิตอย่างง่ายขึ้้�น	
ตอกย�ำการดำเนนิธุรุกิจด้วยวสัิยที่ศัน์	“กรงุเที่พประกนัภยั	มุง่เป็นที่่�สดุในใจ
ล่ี่กค้า”	 โดยให้้ความสำคัญที่ั�งในด้านการบริการ	 แลี่ะพฒันาประสิที่ธุภิาพ 
ด้านนวตักรรมเที่คโนโลี่ยอั่นที่นัสมยั	 ซึ่้�งสามารถึแบ่งกลีุ่ม่ผ้่่ใช้่งานนวตักรรม	
Digitalization	ได้ดังน่�

Employee: 
ส่งเสรัิมีการัทำางานขึ้องพินักงานในองค์กรัให้้เกิดปรัะสิทธิภัาพิ

 • Digital Work Force
	 	 การใช้่ซึ่อฟ์ต์แวร์ในการที่ำงานร่วมกนัขึ้องพนกังานในองค์กร	เพ่�อให้้ 

การที่ำงานเกดิประสทิี่ธุภิาพแลี่ะความต่อเน่�องกัน	เน่�องจากในสถึานการณ์ขึ้อง 
การแพร่ระบาดขึ้องโควดิ-19	 ที่่�ผ่่านมา	 ที่ำให้้บรษัิัที่ฯ	 มน่โยบายให้้พนกังาน
ปฏิบิตังิานที่่�บ้าน	ห้รอ่	Work	from	Home	(WFH)	เช่่น	การตดิต่องานผ่่าน
โปรแกรม	Microsoft	Teams	(MS	Teams)	การประช่มุออนไลี่น์ด้วยโปรแกรม	Zoom		

 • Data Driven Organization
	 	 การใช้่ฐานข้ึ้อม่ลี่เพ่�อการขึ้ับเคลี่่�อนธุุรกิจ	 โดยเน้นให้้พนักงาน 

นำข้ึ้อมล่ี่มาใช้่วเิคราะห์้เพ่�อสนบัสนุนการตดัสินใจที่างธุุรกจิประกันภยั	ที่ั�งด้าน 
การรบัประกนัภยั	 งานสนิไห้มที่ดแที่น	 แลี่ะการพฒันาผ่ลี่ติภณัฑ์์ที่่�รองรบั
ความต้องการขึ้องลี่ก่ค้าในแต่ลี่ะกลีุ่ม่เป้าห้มาย	 โดยการพัฒนาเที่คโนโลี่ย ่
ให้้ที่นัสมยัแลี่ะเป็นมาตรฐานสากลี่	เช่่น	โครงการ	Core	Business	System	
(CBS)	เป็นโครงการที่่�บริษัทัี่ฯ	พัฒนาเปล่ี่�ยนแปลี่งระบบการที่ำงานครั�งสำคัญ	
ร่วมกบั	Sapiens	International	Corporation	จากประเที่ศอสิราเอลี่	บริษัทัี่
ผ่่พ้ฒันาซึ่อฟ์ต์แวร์ประกนัภยัชั่�นนำระดบัโลี่กเข้ึ้ามาช่่วยออกแบบแลี่ะพฒันา
ระบบรบัประกันภยัห้ลี่กัขึ้องบรษิัทัี่ฯ	โดยระบบดังกล่ี่าวครอบคลุี่มการที่ำงาน 
ขึ้องทีุ่กห้น่วยงาน	 ที่ั�งกระบวนการรับประกันภัยจนถึ้งการบริการเร่ยกร้อง 
ค่าสนิไห้มที่ดแที่น	 (End-to-End	 Solutions)	 รวมถึง้การรบัประกนัภยัต่อ 
ในกลีุ่ม่ธุรุกจิประกันภยั	เพ่�อช่่วยเพิ�มประสิที่ธิุภาพในการให้้บรกิารลี่ก่ค้า

Operation: 
พิัฒนาการัดำาเนินงานขึ้ององค์กรัให้้เป็นรัะบบอย่่างมีีคุณภัาพิ

 • ระบบ Robotic Process Automation (RPA)

	 	 เพ่�อให้้การดำเนนิงานมค่ณุภาพมากยิ�งขึ้้�น	บริษัทัี่ฯ	ได้นำโปรแกรม	
Robotic	Process	Automation	(RPA)	มาช่่วยสนบัสนนุการที่ำงานบรกิาร 
ในร่ปแบบเดิมซึ่�ำๆ	 เพ่�อลี่ดระยะเวลี่าการที่ำงานขึ้องพนักงานให้้สามารถึ 
ไปปฏิิบัติงานอ่�นๆ	 ได้อย่างม่ประสิที่ธุิภาพ	 เช่่น	 การส่งอ่เมลี่	 ระบบ 
การกรอกข้ึ้อมล่ี่	 แลี่ะการสรุปรายงาน	 ให้้ออกมาเป็นรป่แบบกระบวนการ
ที่ำงานอัตโนมัติ	 โดยระบบดังกล่ี่าวสามารถึที่ำงานได้อย่างรวดเร็วยิ�งขึ้้�น	
รองรบังานที่่�มป่ริมาณมากได้เป็นอย่างด	่แลี่ะที่่�สำคัญมค่วามถึก่ต้องแม่นยำ	
100%	 ตลี่อดจนช่่วยลี่ดขึ้ั�นตอนการที่ำงาน	 ลี่ดข้ึ้อผ่ิดพลี่าดการที่ำงาน 
ขึ้องพนกังาน	 ซึ่้�งที่ำงานแที่นคนได้อย่างรวดเรว็	 เพ่�อการให้้บรกิารท่ี่�รวดเรว็
ตอบสนองไลี่ฟ์์สไตล์ี่ขึ้องลี่ก่ค้าได้ดย่ิ�งขึ้้�น	

Customer: 
นวิตักรัรัมีที�ช่้วิย่ให้้การับริัการัปรัะกนัภัยั่เข้ึ้าถ่งึลูี่กค้าทกุกลุ่ี่มี
อย่่างสะดวิก

 • บริการทำประกันภยัออนไลน์ครบวงจร
	 	 เพ่�อความสะดวกในการติดต่อที่ำประกันภัยแลี่ะสามารถึรับ 

ความคุม้ครองได้ที่นัที่	่ บรษิัทัี่ฯ	 ได้เปิดบรกิารซึ่่�อประกนัภยัออนไลี่น์พร้อม 
การช่ำระเงนิได้ที่นัที่ผ่่่านเวบ็ไซึ่ต์บริษัทัี่ฯ	 www.bangkokinsurance.com	
แลี่ะ	LINE	@bangkokinsurance	โดยลี่ก่ค้าสามารถึดร่ายลี่ะเอย่ดความคุม้ครอง 
ผ่่านช่่องที่างดังกล่ี่าว	รวมถึง้การช่ำระเบ่�ยประกันภยัผ่่านช่่องที่างห้ลี่ากห้ลี่าย
ให้้สอดคล้ี่องกบัไลี่ฟ์์สไตล์ี่ในสถึานการณ์ปัจจบุนั	เพ่�อให้้ลี่ก่ค้าสามารถึเข้ึ้าใช้่
บริการได้อย่างสะดวกรวดเรว็	แลี่ะง่ายในการที่ำธุรุกรรมที่างการเงนิออนไลี่น์	
ได้แก่	 ช่ำระผ่่านเว็บไซึ่ต์บริษััที่ฯ	 Mobile	 Banking	 ขึ้องธุนาคารต่างๆ 
แลี่ะผ่่านแอปพลี่เิคช่นัพนัธุมติร	 เช่่น	 easyBills,	 TrueMoney	Wallet	แลี่ะ 
LINE	Pay	เป็นต้น
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 • บรกิารกรมธรรม์อิเลก็ทรอนิกส์ หรอื e-Policy
	 	 บริษััที่ฯ	 ได้จัดที่ำกรมธุรรม์ประกันภัยในร่ปแบบอิเล็ี่กที่รอนิกส์	

(e-Policy)	 แที่นการออกกรมธุรรม์ในรป่แบบเอกสาร	 ซึ่้�งเพิ�มความสะดวก 
ให้้แก่ลี่ก่ค้า	โดยสามารถึจัดเกบ็ห้รอ่ดข้่ึ้อมล่ี่ต่างๆ	ขึ้องกรมธุรรม์ประกันภยั
ผ่่านโที่รศัพท์ี่ม่อถึ่อ	 โดยม่การจัดที่ำ	 Digital	 Signature	 ใน	 e-Policy 
เพ่�อเป็นการยน่ยนัว่าเอกสารกรมธุรรม์มค่วามปลี่อดภยัจากการถึก่ปลี่อมแปลี่ง	
สามารถึจัดเก็บกรมธุรรม์ไว้เป็นข้ึ้อม่ลี่ส่วนตัวได้อย่างปลี่อดภัย	 เห้มาะกบั 
ไลี่ฟ์์สไตล์ี่ในปัจจบุนั	 โดย	 e-Policy	 ให้้บริการสำห้รับผ่ลิี่ตภัณฑ์์ประกัน 
อคัคภั่ย	 ประกันภยัรถึยนต์	 ประกันภยัอุบติัเห้ตุส่วนบคุคลี่	 แลี่ะประกันภยั
สขุึ้ภาพ	แลี่ะขึ้ยายให้้ครอบคลุี่มประเภที่ประกนัภยัมากข้ึ้�น	เช่่น	ประกันภยั	
Drone	เป็นต้น	

อตัโนมตัจิะช่่วยให้้ลี่ก่ค้าที่่�เกดิเห้ตุฉกุเฉนิแลี่ะต้องการแจ้งอบุตัเิห้ตุรถึยนต์ห้รอ่
สอบถึามข้ึ้อม่ลี่เก่�ยวกบังานเคลี่มรถึยนต์	เพย่งกดสายด่วน	โที่ร.	1620	ตลี่อด	
24	ช่ั�วโมง	แจ้งบรกิารที่่�ต้องการเป็นคำพด่สั�นๆ	ระบบจะที่ำการโอนสายให้้
เจ้าห้น้าท่ี่�ที่่�รบัผ่ดิช่อบในเร่�องดงักล่ี่าวสามารถึดแ่ลี่ลี่ก่ค้าต่อได้ที่นัท่ี่	ห้รอ่แจ้ง
ผ่่าน	 LINE	@bangkokinsurance	 โดยกดแจ้งอบุตัเิห้ตทุี่่�เกดิขึ้้�นในขึ้ณะน่� 
เพ่�อส่งพกิดัให้้เจ้าห้น้าที่่�	 พร้อมจดัสรรเจ้าห้น้าที่่�สำรวจอุบตัเิห้ต	ุ (Surveyor) 
ไปให้้ความช่่วยเห้ลี่อ่อย่างรวดเรว็	โดยลี่ก่ค้าจะได้รบั	SMS	แจ้งช่่�อ	Surveyor	
พร้อมเบอร์โที่รศพัท์ี่สำห้รับการตดิต่อ

 • การต่ออายกุรมธรรม์ทางออนไลน์
	 	 บริษััที่ฯ	 ได้พัฒนาการบริการเพ่�อตอบสนองความต้องการแลี่ะ 

ไลี่ฟ์์สไตล์ี่ขึ้องลี่่กค้าอย่างไม่ห้ยุดนิ�ง	 เพ่�อให้้ลี่่กค้าได้รับประสบการณ์ที่่�ด่ 
จากกรงุเที่พประกนัภยั	 ด้วยการเพิ�มฟั์งก์ช่นัการต่ออายกุรมธุรรม์ประกนัภยั	
ผ่่าน	 LINE	@bangkokinsurance	 โดยลี่ก่ค้าสามารถึที่ำได้เองที่กุท่ี่�ที่กุเวลี่า	
แลี่ะได้รับความคุม้ครองอย่างต่อเน่�องที่นัที่่

 • Risk Survey เทคโนโลยีทีช่่วยสำรวจความเสีย่งของธรุกจิ
	 	 บรษิัทัี่ฯ	ได้นำนวตักรรมที่างเที่คโนโลี่ยม่าใช้่ในการให้้บรกิารสำรวจภยั	

(Risk	Survey)	เพ่�อประโยช่น์ขึ้องลี่ก่ค้าในการป้องกันความเส่�ยงภยัที่่�อาจเกดิขึ้้�น
กบัสถึานประกอบการ	 ด้วยอปุกรณ์ที่่�ที่นัสมยั	 เช่่น	 เคร่�อง	 Thermoscan	
สำห้รับใช้่ตรวจสอบความร้อนขึ้องอุปกรณ์ไฟ์ฟ้์าด้วยกล้ี่องตรวจวัดอุณห้ภมิ่
รงัสอ่นิฟ์ราเรด	แลี่ะ	Drone	Survey	ซึ่้�งใช้่สำห้รบัการสำรวจพ่�นที่่�ที่่�เอาประกันภยั 
ในมุมกว้าง	มมุสง่	ที่่�ยากต่อการเข้ึ้าถึง้	 เพ่�อเกบ็รายลี่ะเอย่ดแผ่นผ่งัสถึานท่ี่�	
รวมถ้ึงใช้่สำรวจอปุกรณ์ไฟ์ฟ้์าที่่�อย่บ่นที่่�สง่โดยที่ม่วศิวกรผ่่เ้ช่่�ยวช่าญ

 • การบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
	 	 บรษิัทัี่ฯ	นำระบบ	Telemedicine	มาให้้บรกิารปรก้ษัาปัญห้าสขุึ้ภาพ

ผ่่าน	 VDO	Call	 ซึ่้�งเป็นอก่ที่างเลี่อ่กห้น้�งสำห้รบัลี่ก่ค้าที่่�มข้่ึ้อจำกดัในการ 
เดนิที่าง	 ห้รอ่ต้องการความสะดวก	 ไม่ต้องเดินที่างไปพบแพที่ย์	 สามารถึ 
ปรก้ษัาแพที่ย์เป็นการส่วนตวัผ่่านที่างแอปพลี่เิคช่นั	 โดยเม่�อได้รบัคำปรก้ษัา
ห้รอ่การวนิิจฉยัเรย่บร้อย	 แลี่ะแพที่ย์มก่ารสั�งยาในการรกัษัา	 ยาดงักล่ี่าวจะถึก่ส่ง 
ให้้ลี่ก่ค้าตามท่ี่�อย่ท่ี่่�แจ้งไว้	ที่ำให้้ล่ี่กค้าได้รบัการบรกิารที่่�สะดวกรวดเรว็ยิ�งข้ึ้�น	
ที่ั�งยงัสามารถึบรหิ้ารจัดการเวลี่าแลี่ะค่าใช้่จ่ายได้มากข้ึ้�นด้วย

 • Electronic Care Card
	 	 บรษิัทัี่ฯ	 จัดที่ำ	Electronic	Care	Card	เพ่��ออำนวยความสะดวก 

ให้้ลี่่กค้าในการเข้ึ้ารักษัาพยาบาลี่	 เพ่ยงแสดง	 Electronic	Care	Card 
พร้อมบัตรประจำตัวประช่าช่น	 เข้ึ้ารับการรักษัาในโรงพยาบาลี่ได้ตลี่อด 
ระยะเวลี่าเอาประกนัภยั	 โดยลี่่ก่ค้าที่่��มก่รมธุรรม์กับกรุงุเที่พประกันภยัจะได้รับ	
Electronic	Care	Card	สามารถึเรย่กด่ข้่ึ้อม่ล่ี่ผ่่าน	LINE	@bangkokinsurance	
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	โดยแสดงรายลี่ะเอย่ดความคุม้ครองได้	เช่่น	ค่ารักษัา
พยาบาลี่	 ค่าห้้อง	 ค่าแพที่ย์	 แลี่ะค่าใช้่จ่ายอ่��นๆ	 รวมถึ้งลี่ดการส่่ญห้าย 
ขึ้องบตัร	ประห้ยัดพ่��นที่่��จดัเกบ็	ไม่จำเป็นต้องพกบัตร

 • การแจ้งเคลมอบุตัเิหตรุถยนต์ บรกิารตลอด 24 ชัว่โมง
	 	 กรุงเที่พประกันภยัเป็นผ้่่ริเริ�มการนำเที่คโนโลี่ยก่ารสั�งงานด้วยเสย่ง

ภาษัาไที่ย	(Thai	Speech	Recognition	Technology)	ผ่สานการนำเที่คโนโลี่ย่	
Artificial	Intelligence	ห้รอ่ปัญญาประดิษัฐ์มาใช้่ในการให้้บรกิารขึ้องระบบ	
Contact	 Center	 ขึ้องงานเคลี่มสินไห้มที่ดแที่นยานยนต์	 เพ่�ออำนวย 
ความสะดวกรวดเรว็ให้้แก่ล่ี่กค้า	โดยระบบ	Voice	ChatBOT		บรกิารผ่่ช่้่วย
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Partner: 
ส่งเสรัิมีการัปรัะสานงานรั่วิมีกับพิันธมีิตรัคู่ค้า
เช้ื�อมีถ่ึงกันอย่่างรัวิดเรั็วิ

 • เชือ่มต่อการทำงานกับตัวแทนและนายหน้า เพ่ืออำนวยความสะดวก
การทำประกนัภัยให้แก่ลูกค้า

	 	 บรษิัทัี่ฯ	ได้จดัที่ำระบบเวบ็ไซึ่ต์	ห้รอ่	Platform	โดยใช้่ช่่�อว่า	Web	
Entry	ด้วยการสร้าง	URL	Link	ห้รอ่	QR	Code	สำห้รบัให้้ตัวแที่นแลี่ะนายห้น้า
ประกนัวนิาศภยัขึ้องบรษิัทัี่ฯ	แต่ลี่ะรายได้นำไปใช้่ในการเสนอขึ้ายประกนัภยั
ให้้แก่ลี่่กค้า	 ที่่�สามารถึอำนวยความสะดวกรวดเร็วตลี่อดจนเพิ�มศักยภาพ 
ในการนำเสนอขึ้ายประกันภัยขึ้องตัวแที่นแลี่ะนายห้น้าประกันวินาศภัยได้เป็น
อย่างด่	

 • ระบบ EMCS กับการเคลมรถร่วมกับอูซ่่่อม
	 	 เพ่�อให้้บริการการซ่ึ่อมรถึเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 เม่�อล่ี่กค้ากรุงเที่พ

ประกนัภยันำรถึเข้ึ้าซ่ึ่อมที่่�อ่ใ่นสญัญาห้รอ่ศน่ย์ซ่ึ่อมตวัแที่นจำห้น่าย	อ่จ่ะประเมนิ
ความเส่ยห้ายขึ้องรถึด้วยระบบ	 EMCS	 eClaim	 โดยข้ึ้อม่ลี่จะถึ่กบันที่้ก 
ในระบบ	 ที่ำให้้เช่่�อมต่อการที่ำงานระห้ว่างบริษััที่ฯ	 แลี่ะอ่่ซ่ึ่อมอย่างม่
ประสิที่ธุิภาพ	แลี่ะระบบยังสามารถึระบุช่ิ�นส่วนที่่�เส่ยห้ายได้อย่างแม่นยำ	
พร้อมกำห้นดระยะเวลี่าการซ่ึ่อม	ที่ำให้้ที่างอ่ส่ามารถึนดัห้มายวนัส่งมอบรถึ 
ให้้ลี่ก่ค้าที่ราบได้ที่นัที่	่โดยอ่ใ่นสญัญาห้รอ่ศน่ย์ซ่ึ่อมตวัแที่นจำห้น่ายให้้บรกิาร
ครอบคลี่มุที่ั�วประเที่ศ

ที่ั�งน่�	 บรษัิัที่ฯ	 ได้ถ่ึายที่อดกลี่ยทุี่ธ์ุการพฒันาการบรกิารแลี่ะเที่คโนโลี่ย่
ผ่่านโฆษัณาช่ดุให้ม่ภายใต้แนวคดิ	 BKI	 InsurTech	 เที่คโนโลี่ยท่ี่่�ที่ำให้้ช่วิ่ต 
ง่ายขึ้้�น	 ด้วยการนำเสนอการบรกิารประกนัภยัส่วนห้น้�งขึ้องกรงุเที่พประกนัภยั 
ท่ี่�ขึ้บัเคล่ี่�อนด้วยเที่คโนโลี่ยเ่พ่�อให้้เข้ึ้าถึง้ลี่ก่ค้า/ค่ค้่าได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	
แลี่ะใช้่ช่ว่ติไร้กังวลี่กว่าที่่�เคยในทุี่กสถึานการณ์	จำนวน	3	ช่ดุ	ได้แก่

 • ชดุดกึแค่ไหน เราพร้อมดแูล
  การแจ้งเคลี่มประกันภัยรถึยนต์ที่่�นำเที่คโนโลี่ย่มาช่่วยเพิ�ม

ประสทิี่ธุภิาพในการที่ำงานแลี่ะให้้บรกิารแก่ลี่ก่ค้าอย่างรวดเรว็	ณ	จุดเกดิเห้ตุ	
ผ่่านการแจ้งเคลี่มที่าง		LINE	@bangkokinsurance	โที่ร.	0	2285	8888	ห้รอ่
สายด่วนอบุตัเิห้ต	ุ1620	ตลี่อด	24	ช่ั�วโมง

โดยสามารถึรับช่มโฆษัณาดังกล่ี่าวได้ที่างส่�อ	Social	Media	แลี่ะโที่รทัี่ศน์	
ตั�งแต่วันน่�เป็นต้นไป	 แลี่ะห้ากสนใจที่ำประกันภัยห้ร่อบริการด้านต่างๆ 
ขึ้องกรงุเที่พประกนัภยั	สามารถึตดิต่อที่่�	โที่ร.	0	2285	8888	เวบ็ไซึ่ต์บรษิัทัี่ฯ	
www.bangkokinsurance.com	ห้ร่อ	LINE	@bangkokinsurance

 • ชดุเรือ่งธรุกจิ เราพร้อมดแูล
  การใช้่เที่คโนโลี่ยใ่นการสำรวจภยัผ่่าน	Risk	Survey	ด้วยนวตักรรม

เคร่�องม่อที่่�ที่นัสมยั	เช่่น	เคร่�อง	Thermoscan	สำห้รบัตรวจสอบอปุกรณ์ไฟ์ฟ้์า
ด้วยกล้ี่องตรวจวดัอณุห้ภมิ่รงัสอ่นิฟ์ราเรด	 แลี่ะ	Drone	Survey	 ใช้่สำห้รบั
สำรวจพ่�นที่่�เอาประกนัภยัในมมุกว้าง	 มุมสง่	 ที่่�ยากต่อการเข้ึ้าถึง้	 เพ่�อเกบ็ 
รายลี่ะเอย่ดแผ่นผ่งัสถึานที่่�	รวมถึง้สำรวจอปุกรณ์ไฟ์ฟ้์าที่่�อย่บ่นที่่�ส่งโดยวศิวกร
ผ่่เ้ช่่�ยวช่าญ

 • ชดุไกลแค่ไหน เราพร้อมดแูล
	 	 การบริการแพที่ย์ที่างไกลี่	 Telemedicine	 ที่่�ให้้บริการสุขึ้ภาพ

ออนไลี่น์ปร้กษัาแพที่ย์ผ่่าน	VDO	Call	โดยแพที่ย์ผ้่่เช่่�ยวช่าญจะวนิจิฉยัแลี่ะ
ให้้คำปรก้ษัาการด่แลี่สุขึ้ภาพ	 รวมถ้ึงมร่ะบบสั�งจ่ายยาจากเภสัช่กรส่งตรง 
ถึง้บ้านขึ้องล่ี่กค้าโดยไม่ต้องเดนิที่าง
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Mindful Living วิิถ่ีแห้่งการัใช้้ช้ีวิิตกับปัจิจิุบัน

Mindful	Living	คอ่การใช้่ช่่วิตอย่ก่บัปัจจบุนัอย่างมส่ติ	ซึ่้�งครอบคลี่มุที่ั�ง
การกระที่ำ	 คำพ่ด	 แลี่ะความร่้ส้กขึ้องตัวเอง	 เม่�อแน่วแน่อย่่กับปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเผ่ช่ญิเร่�องด่ห้รอ่ร้ายกจ็ะเข้ึ้าใจสิ�งต่างๆ	 อย่างที่่�ควรจะเป็น	 บางเร่�อง 
แก้ไขึ้ได้	บางเร่�องแก้ไขึ้ไม่ได้	แต่กอ็ย่กั่บสิ�งเห้ล่ี่านั�นได้โดยไม่ที่กุข์ึ้ร้อนเกนิไป	
ที่ว่าคนส่วนให้ญ่มกัปล่ี่อยให้้ช่่วติพะว้าพะวงอย่กั่บอดต่แลี่ะอนาคต	ส่งผ่ลี่ให้้
เกดิความกังวลี่	 ความกลี่วั	 ความเครย่ด	 แลี่ะสดุท้ี่ายกลี่ายเป็นความทุี่กข์ึ้ 
ที่่�กดักินใจไม่มท่ี่่�สิ�นสดุ	น่�จง้เป็นโอกาสที่่�ควรฝึึกใช้่ช่่วิตอย่ก่บัปัจจบุนัอย่างม่สติ	
เพ่�อรบัมอ่การเปล่ี่�ยนแปลี่งภายนอกแลี่ะพบความสงบสขุึ้ภายในตวัเอง

5 เคลี่็ดลี่ับการัใช้้ช้ีวิิตอย่่างมีีสติได้ทุกวิัน

ห้ัวใจสำคัญขึ้องการใช้่ช่่วิตอย่่กับปัจจุบันอย่างม่สติค่อต้องม่สต ิ
เพ่�อให้้แน่วแน่แลี่ะเข้ึ้าใจปัจจุบนัที่่�ดำรงอย่่	เพย่งนำเคล็ี่ดลัี่บเห้ล่ี่าน่�มาปรับใช้่
ในช่ว่ติประจำวันอย่างสม�ำเสมอกจ็ะพบเส้นที่างการใช้่ช่่วติอย่างมส่ตแิล้ี่ว

ใช้ีชีวีิติอย่ีาง่มีีสต ิรับัมืีอการัเปลี�ยีนแปลง่
ห้ลัี่งการัแพิรั่รัะบาดขึ้องไวิรััสโควิิด-19 โลี่กเต็มีไปด้วิย่ควิามีท้าทาย่
แลี่ะการัเปลี่ี�ย่นแปลี่งมีากมีาย่อย่่างที�ไม่ีเคย่เป็นมีาก่อน ผูู้้คนจิ้งห้ัน
กลี่บัมีาให้้ควิามีสำาคัญกบัการัมีีสติอยู่่กบัปัจิจุิบนัมีากข้ึ้�น ไม่ีเพีิย่งเพ่ิ�อ 
รัับมีือควิามีผัู้นผู้วินที�เกิดขึ้้�นตลี่อดเวิลี่า แต่ย่ังเป็นอีกห้นึ�งห้นทาง 
แห้่งควิามีสงบสุขึ้

1. ใช้เวลาอยูเ่งยีบๆ ทกุวนั

การม่ช่่วงเวลี่าเง่ยบสงบทีุ่กวันเป็นเคลี่็ดลี่ับสำคัญที่่�สุดขึ้องการใช้่ช่่วิต
อย่างมส่ต	ิ เพราะความเงย่บที่ำให้้จติใจสงบนิ�ง	 แน่วแน่อย่่กบัปัจจบัุน	 แลี่ะ
เกิดสติร้่ตัวตลี่อดเวลี่า	 ซึ่้�งการอย่่เง่ยบๆ	 เป็นเวลี่านานเปร่ยบเสม่อนการ 
ออกกำลี่งักาย	 ห้ากเราต้องการฟิ์ตร่างกายมากขึ้้�น	 เราต้องออกกำลัี่งกาย 
เป็นประจำทุี่กวนั	ดงันั�นควรใช้่เวลี่าเพ่�ออย่เ่งย่บๆ	ไม่ว่าจะนั�งนิ�งๆ	แลี่ะร่ส้้ก
ถึ้งการห้ายใจ	 การเล่ี่นโยคะ	 ห้ร่อเพ่ยงแค่นั�งในสวนมองด่ต้นไม้แลี่ะนก 
พร้อมเคร่�องด่�มอุน่ๆ	 ห้มั�นที่ำสิ�งเห้ล่ี่าน่�ก่อนเริ�มต้นใช้่ช่่วติในแต่ลี่ะวนัเสมอ	
แล้ี่วผ่ลี่ลี่พัธ์ุที่่�คาดห้วงักอ็ย่ไ่ม่ไกลี่แน่นอน

2. ชโลมใจด้วยธรรมชาติ

การอย่่ท่ี่ามกลี่างธุรรมช่าติเป็นอ่กวิธุ่ที่่�ที่ำให้้ม่สติได้	 เพราะส่สันการ 
พลี่ิ�วไห้ว	 เส่ยง	 แลี่ะความเง่ยบสงบขึ้องป่าเขึ้าลี่ำเนาไพรย่อมที่ำให้้อย่่กับ
ปัจจุบันมากขึ้้�น	 ควรลี่องออกไปเดินป่าท่ี่ามกลี่างต้นไม้เก่าแก่ท่ี่�ม่กิ�งก้าน 
ย่�นออกไป	ดมกลี่ิ�นดอกไม้ในป่า	ห้รอ่ฟั์งเสย่งรอบๆ	ตัวกนับ้าง	รบัรองเราจะ
ตระห้นักถึง้ช่่วงเวลี่าปัจจบุนัที่นัที่	่ ถ้ึาไม่สะดวกเดนิที่างไปสถึานที่่�ท่ี่องเที่่�ยว
ธุรรมช่าต	ิ การที่ำสวนในบ้านกเ็ป็นอก่วธิุเ่ช่่�อมโยงธุรรมช่าตแิลี่ะการใช้่ช่ว่ติ
อย่างมส่ตไิด้เช่่นกนั	

3. เปลีย่นกิจวตัรประจำวนั

ในโลี่กที่่�ม่การเปลี่่�ยนแปลี่งแลี่ะเร่งร่บย่อมม่ผ่ลี่ต่อกิจวัตรประจำวัน 
ขึ้องคนเราอย่างห้ลี่ก่เลี่่�ยงไม่ได้	 ซึ่้�งมห่้ลี่ายกจิกรรมในช่่วติที่ำให้้จดจ่ออย่ก่บั
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ผ่ลี่ลัี่พธ์ุในอนาคตจนเกิดความเคร่งเครย่ดสะสมโดยไม่ร่ตั้ว	 ลี่องหั้นกลัี่บมา
สำรวจแลี่ะเลี่กิกจิวตัรประจำวนัเดมิๆ	ซึ่�ำๆ	กจิกรรมที่่�ที่ำให้้เกดิความเคร่ยด
ออกไป	แล้ี่วเปลี่่�ยนกจิวตัรให้ม่ๆ	ที่่�อย่กั่บปัจจบุนัแลี่ะสร้างจติใจให้้เบกิบาน 
ดบ้่าง	 เช่่น	พบเพ่�อนที่่�ไม่ได้เจอมานาน	ขึ้บัรถึไปที่ำงานโดยปิดวิที่ย	ุ เรย่นร่้
ที่กัษัะให้ม่ๆ	เป็นต้น	

4. ตระหนักถึงความอศัจรรย์ของปัจจบุนัเสมอ 

มค่ำกล่ี่าวว่า	เม่�อวานคอ่ประวัติศาสตร์	พรุง่น่�คอ่ปรศินา	วันน่�คอ่ขึ้องขึ้วัญ 
นั�นค่อเห้ตุผ่ลี่ว่าที่ำไมปัจจุบันจ้งพิเศษัที่่�สุด	 จำไว้เสมอว่าช่่วงเวลี่าน่�เป็น 
ช่่วงเวลี่าเดย่วที่่�เรามแ่ลี่ะมมั่นในตอนน่�เท่ี่านั�น	 แม้ว่าช่่วงช่่วติตอนน่�จะเผ่ช่ญิ
กบัอปุสรรคเพย่งใดกต็าม	แต่เม่�อเราตั�งสตอิย่ก่บัปัจจบุนัได้กจ็ะรบัมอ่	แก้ไขึ้	
ห้รอ่เปิดใจอย่่กบัมันได้	ดังนั�นปล่ี่อยวางจากความที่รงจำในอด่ตแลี่ะความคดิ
เก่�ยวกบัอนาคตที่่�ฉดุรั�งสภาพจติใจให้้ย�ำแย่ลี่ง	แล้ี่วอย่ก่บัเวลี่าตรงน่�ให้้มากที่่�สดุ

5. ใช้เทคโนโลยอีย่างรูเ้ท่าทนั 

แม้ว่าเที่คโนโลี่ยจ่ะช่่วยให้้มนษุัย์ใช้่ช่ว่ติสะดวกสบาย	แต่กเ็ป็นสาเห้ตขุึ้อง
ความเคร่ยด	 วิตกกังวลี่	 แลี่ะวุ่นวายใจได้เช่่นกัน	 ที่ั�งยังด้งเวลี่าแลี่ะสติ 
ขึ้องเราจากการใช้่ช่ว่ติอย่ก่บัปัจจบุนั	ดงันั�นเราควรใช้่เที่คโนโลี่ยอ่ย่างร้่เท่ี่าที่นั 
ด้วยวิธุง่่ายๆ	ไม่ว่าจะเป็นการกำห้นดช่่วงเวลี่าดจิทิี่ลัี่ดท่ี่อกซ์ึ่สปัดาห์้ลี่ะ	1	ครั�ง
เพ่�อโฟ์กสัตวัเองมากขึ้้�น	 ช่าร์จสมาร์ตโฟ์นไว้นอกห้้องนอน	 ปิดสมาร์ตโฟ์น 
เม่�อที่ำกิจกรรมสนุกๆ	 ห้ร่อสุดท้ี่ายใช้่เที่คโนโลี่ย่อย่างช่าญฉลี่าด	 อย่าง	
InsurTech	 ในแอปพลี่ิเคช่ันห้ร่อเว็บไซึ่ต์ประกันภัย	 ม่ส่วนสำคัญที่ำให้้เรา 
รบัข้ึ้อมล่ี่ที่่�ถึก่ต้องแลี่ะรวดเรว็	รวมถ้ึงการใช้่งานฟี์เจอร์ต่างๆ	ได้คล่ี่องตวัมากขึ้้�น 
ซึ่้�งช่่วยให้้เราประห้ยดัเวลี่าแลี่ะลี่ดความวุน่วายในช่ว่ติได้ดเ่ย่�ยม

ขึ้้อดีขึ้องการัอยู่่กับปัจิจิุบัน

เม่�อปรบัเปลี่่�ยนการใช้่ช่ว่ติอย่ก่บัปัจจบุนัอย่างมส่ตจินกลี่ายเป็นส่วนห้น้�ง
ขึ้องการใช้่ช่วิ่ตแล้ี่ว	ย่อมที่ำให้้เกดิผ่ลี่ลี่พัธ์ุด่ๆ 	ตามมาดงัต่อไปน่�	

• ยกระดับความรูส้กึโดยรวมดขีึน้ 

การใช้่ช่ว่ติอย่างมส่ตไิม่เพ่ยงช่่วยให้้พบความสขุึ้ในช่่วติง่ายขึ้้�น	แต่ยงัสร้าง
ความสามารถึในการรับมอ่กบัเห้ตุการณ์ไม่พ้งประสงค์ได้เช่่นกนั	โดยจะไม่ม่
อาการสิ�นห้วงั	 ไม่กงัวลี่เก่�ยวกบัอนาคตห้รอ่ความเส่ยใจในอดต่	 ไม่ห้มกมุน่ 
อย่่กับความสำเร็จแลี่ะความนับถึ่อตนเองอ่กต่อไป	 ดังนั�นยิ�งใช้่ช่่วิตอย่่กับ
ปัจจบุนัอย่างมส่ตมิากเท่ี่าไร	กย็ิ�งมโ่อกาสพบความสุขึ้แลี่ะความสงบมากขึ้้�น
เท่ี่านั�น

• สขุภาพร่างกายดีขึน้

เม่�อลี่ะที่ิ�งความวิตกกังวลี่ถึ้งอด่ตแลี่ะอนาคตออกไปได้	 ย่อมส่งผ่ลี่ด่ 
ต่อสขุึ้ภาพร่างกายห้ลี่ายประการด้วยกัน	ไม่ว่าจะช่่วยลี่ดความเครย่ด	รกัษัา
โรคห้วัใจ	ลี่ดความดนัโลี่ห้ติ	ลี่ดอาการปวดเร่�อรัง	นอนห้ลัี่บได้ดข่ึ้้�น	บรรเที่า
ปัญห้าโรคที่างเดนิอาห้าร	แลี่ะอก่มากมาย	

• สขุภาพจติดีขึน้

ในช่่วงไม่ก่�ปีที่่�ผ่่านมา	 นักจิตอายุรเวที่ได้ห้ันมาใช้่การที่ำสมาธิุเพ่�อ 
สร้างสติในการรักษัาปัญห้าต่างๆ	 มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นภาวะซึ่้มเศร้า 
การใช้่สารเสพตดิ	 ความผ่ดิปกตขิึ้องการกนิ	 ปัญห้าความสมัพนัธ์ุขึ้องค่รั่ก	
โรควิตกกังวลี่	 แลี่ะโรคย�ำคิดย�ำที่ำ	 นอกจากบรรเที่าอาการแล้ี่วยังส่งผ่ลี่ด่ 
ต่อจติใจขึ้องผ่่ป่้วยในระยะยาวอก่ด้วย

โครังการัฝึึกสติที�น่าสนใจิ

นอกเห้นอ่จากการฝึึกด้วยตวัเองแล้ี่ว	 เรายงัสามารถึเข้ึ้าอบรมห้รอ่ 
ฝึึกเจรญิสตกิบัสถึานปฏิบิตัธิุรรมแลี่ะห้น่วยงานต่างๆ	 เพ่�อพัฒนาแลี่ะ
ยกระดบัการมช่่ว่ติอย่ก่บัปัจจบุนัอย่างมส่ตใิห้้สมบร่ณ์แบบยิ�งขึ้้�น

• โครงการปฏิิบตัธิรรมธรรมดา 

เป็นโครงการปฏิบิติัธุรรมวนัห้ยดุ	 ผ่่ร่้วมโครงการ
ร่วมกนัสวดมนต์	 ฟั์งธุรรม	 ปฏิบัิตธิุรรมเป็นเวลี่า 
1	 วนัเตม็	ตั�งแต่เวลี่า	09.00-17.00	น.	 ท่ี่�อาคาร 

ปฏิิบัติธุรรม	 ห้อธุรรมพระบารม่	 จังห้วัดฉะเชิ่งเที่รา	 เห้มาะสำห้รับ 
ผ่่ต้้องการที่ำความร่จ้กักบัการปฏิบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน	 แต่มเ่วลี่าน้อย 
ห้รอ่เพิ�งเริ�มต้น	ห้รอ่เพ่�อต้องการที่บที่วนสำห้รบัผ่่เ้คยผ่่านการปฏิบิตัมิาแล้ี่ว
	 	 ดููรายละเอีียดูเพิ่่�มเติ่ม	 www.kondee.com/index.php	 หรือี 
www.facebook.com/kondeepage	

• โครงการศลิปะการพฒันาชวีติ
ด้วยอานาปานสตภิาวนา

 เปิดโอกาสให้้ผ้่่สนใจเข้ึ้ามาเป็น	 “สงัฆะช่ั�วคราว” 
เพ่�อร่วมเรย่นร่ก้ารฝึึกการห้ายใจอย่างมส่ต	ิ ห้รอ่ 

ที่่�เรย่กว่าอานาปานสตภิาวนา	 โดยโครงการจะจัดที่กุวนัศกุร์-อาทิี่ตย์ 
วนัห้ยดุนกัขึ้ตัฤกษ์ั	ห้รอ่วนัสำคญัที่างพระพทุี่ธุศาสนา	ณ	เสถึย่รธุรรมสถึาน 
กรงุเที่พมห้านคร
	 	 ดููรายละเอีียดูเพิ่่�มเติ่ม	 www.sdsweb.org/new/projects_
view&id=14	โทร.	0	2519	1119,	09	1831	2294

• e-Learning การนำสติเข้าไปเป็นวถิี

ส่วนห้น้�งขึ้อง	 “โปรแกรมสร้างสุขึ้ด้วยสติภายใน
องค์กร”	(Mindfulness	 in	Organization:	MIO) 
ซึ่้�งเกิดขึ้้�นจากความร่วมมอ่ขึ้อง	 สสส.	 แลี่ะกรม

สขุึ้ภาพจติ	กระที่รวงสาธุารณสขุึ้	เป็นการสร้างสตทิี่่�ไม่เน้นห้ลี่กัศาสนา	
แต่เน้นห้ลัี่กจติวทิี่ยาที่่�ทุี่กคนนำไปปรับใช้่ในองค์กรแลี่ะในช่วิ่ตประจำวันได้	
โดยม่นายแพที่ย์ยงยทุี่ธุ	วงศ์ภริมย์ศานติ�	เป็นวทิี่ยากร	สามารถึลี่งที่ะเบย่น 
เพ่�ออบรมออนไลี่น์ที่่�	 www.thaimio.com/elearning/	 ห้รอ่สอบถึาม
โที่ร.	08	9399	9515
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อาห้ารัต้านมีะเรั็ง่ลำไส้ให้ญ่่ที�ทำได้้ทุกมีื�อ 
รัู้ห้รัือไมี่วิ่ามีะเรั็งลี่ำาไส้ให้ญ่เป็นมีะเรั็งที�พิบมีากที�สุด 3 อันดับแรักในโลี่กแลี่ะปรัะเทศูไทย่ โดย่มีีสาเห้ตุสำาคัญมีาจิากพิฤติกรัรัมีการัรัับปรัะทาน
อาห้ารัขึ้องเรัา ดงันั�นการัใส่ใจิแลี่ะรัูจั้ิกเลี่อืกรับัปรัะทานอาห้ารัอย่่างเห้มีาะสมีแลี่ะถู่กต้องย่่อมีลี่ดควิามีเสี�ย่งการัเกดิมีะเรัง็ลี่ำาไส้ให้ญ่ได้มีากทีเดีย่วิ

กินผู้ักผู้ลี่ไมี้ห้ลี่ากสีสมีำ�าเสมีอ 

	 นอกจากส่สันขึ้องผั่กแลี่ะผ่ลี่ไม้จะช่่วยให้้เราอยากอาห้ารแล้ี่ว	 แต่ลี่ะส่ยังอุดมไปด้วยวิตามิน 
แร่ธุาตุ	 แลี่ะสารอาห้ารที่่�ด่ต่อระบบย่อยอาห้ารแลี่ะลี่ำไส้	 เช่่น	 มะเข่ึ้อเที่ศม่สารต้านอนุม่ลี่อิสระ 
ไลี่โคปีนช่่วยลี่ดความเส่�ยงมะเร็งกระเพาะอาห้าร	 ฟั์กที่องแลี่ะแคร์รอตม่สารต้านอนุม่ลี่อิสระ 
เบตาแคโรที่น่ยับยั�งเซึ่ลี่ล์ี่มะเร็งได้	 คะน้า	 บรอกโคล่ี่	 แลี่ะผั่กใบเข่ึ้ยวม่วิตามินเอแลี่ะใยอาห้ารส่งผ่ลี่ด ่
ต่อระบบย่อยอาห้ารแลี่ะระบบขึ้บัถ่ึาย	ที่ั�งยงัช่่วยเจอ่จางสารก่อมะเรง็ในลี่ำไส้ให้ญ่	รวมถึง้ผ่ลี่ไม้อย่าง
ส้ม	สับปะรด	มะลี่ะกอ	มะม่วง	แลี่ะอก่ห้ลี่ากห้ลี่ายช่นดิล้ี่วนอดุมไปด้วยสารต้านอนมุล่ี่อสิระ	ซึ่้�งช่่วย
ลี่ดความเส่�ยงในการเป็นมะเร็งได้เช่่นกนั

ธญัพ่ิช้แลี่ะถ่ั�วิต้องไม่ีขึ้าด 

	 ว่ากันว่าพช่่ตระกล่ี่ถึั�วทัี่�งห้ลี่ายไม่ว่าจะถัึ�วเขึ้ย่ว	ถัึ�วเห้ล่ี่อง	ถึั�วดำ	ถึั�วแดง	ช่่วยลี่ดความเส่�ยง
ในการเป็นมะเร็งลี่ำไส้ให้ญ่ได้	 เพราะถึั�วเต็มไปด้วยเส้นใย	 โปรต่น	 แลี่ะวิตามินบ่แลี่ะวิตามินอ่	
นอกจากน่�ยงัมส่ารประกอบท่ี่�เรย่กว่าฟ์ลี่าโวนอยด์	ซึ่้�งสามารถึป้องกนัไม่ให้้เน่�องอกเติบโต	รวมที่ั�ง
มส่ารต้านอนมุล่ี่อสิระอก่ห้ลี่ากห้ลี่ายช่นดิ	ดังนั�นม่�อห้น้าลี่องปรงุเมนจ่ากถึั�วกด็เ่ห้มอ่นกนั

เตมิีเครืั�องเทศูเพิิ�มีอกีนดิ

	 นอกจากเคร่�องเที่ศค่่ครัวทัี่�งพริก	ขึ้มิ�น	กระเท่ี่ยม	ขึ้งิ	จะเพิ�มรสช่าติแลี่ะกลิี่�นห้อมให้้จานโปรดแล้ี่ว	
ยงัมส่รรพคุณลี่ดการอักเสบ	 กระตุน้ระบบภมิ่คุม้กัน	 แลี่ะลี่ดความเส่�ยงการเกิดโรคมะเร็งด้วย	 เช่่น 
พรกิมส่ารแคปไซึ่ซึ่นิช่่วยให้้กระบวนการเผ่าผ่ลี่าญในร่างกายที่ำงานได้ด่แลี่ะลี่ดความเส่�ยงในการเป็น
มะเรง็	ขึ้งิมส่ารจนิเจอรอลี่ช่่วยลี่ดการด่ดซึ่ม้แอลี่ด่แอลี่คอเลี่สเตอรอลี่แลี่ะช่่วยปอ้งกนัมะเรง็ลี่ำไส้ให้ญ่	
เป็นต้น	ม่สรรพคณุดข่ึ้นาดน่�แล้ี่วอย่าล่ี่มเตมิเคร่�องเที่ศลี่งในเมนเ่ด็ดขึ้าด

เลี่ี�ย่งอาห้ารัเสี�ย่ง 

	 อาห้ารไขึ้มนัสง่	เน่�อแดง	แลี่ะเน่�อสตัว์แปรรป่ต่างๆ	ล้ี่วนดง้ด่ดต่อมรบัรสขึ้องเราได้ด	่แต่กลัี่บ
เป็นข่ึ้าวร้ายสำห้รับลี่ำไส้	 เพราะเป็นอาห้ารท่ี่�ม่ไขึ้มันอิ�มตัวส่ง	 ห้ากรับประที่านมากเกินไปแลี่ะ 
รบัประที่านเป็นประจำอาจที่ำให้้มค่วามเส่�ยงเป็นมะเรง็ลี่ำไส้ให้ญ่แลี่ะโรคอ้วนอย่างห้ล่ี่กเล่ี่�ยงไม่ได้ 
ที่างที่่�ดแ่นะนำให้้เปล่ี่�ยนมารบัประที่านเน่�อปลี่าแที่น	เพราะมก่รดไขึ้มันโอเมกา	3	ซึ่้�งดต่่อสขุึ้ภาพ 
ขึ้องห้วัใจแลี่ะช่ะลี่อการเตบิโตขึ้องเซึ่ลี่ล์ี่มะเรง็ได้

เกลี่ือแกงแลี่ะอาห้ารัห้มีักดองกินแต่น้อย่   

	 แม้ว่าเกล่ี่อแลี่ะอาห้ารห้มักดองจะม่โซึ่เด่ยมซึ่้�งเป็นสารอาห้ารที่่�ม่บที่บาที่สำคญัต่อกระบวนการ
ต่างๆ	 ในร่างกายอย่่เป็นจำนวนมาก	 แต่ห้ากได้รบัในปริมาณที่่�มากเกินไปก็จะเป็นโที่ษัต่อร่างกาย 
ได้เช่่นกัน	เพราะจะเพิ�มความเส่�ยงต่ออาการหั้วใจวาย	โรคห้ลี่อดเลี่อ่ดสมองตบ่	แลี่ะโรคมะเรง็ในระบบ
ย่อยอาห้ารได้	ดงันั�นควรรบัประที่านโซึ่เดย่มไม่เกนิวนัลี่ะ	6	กรมัต่อวนั	แลี่ะลี่ดการรบัประที่านอาห้าร
ห้มกัดองต่างๆ	เพ่�อลี่ดความเส่�ยงในการเกดิโรคมะเรง็
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InsurTech เทคโนโลยีีพลกิโฉมีปรัะกนัภัยัี
ในช้่วิงที�ผู้่านมีาธุรักิจิปรัะกันทย่อย่ใช้้เทคโนโลี่ย่ีขึ้ั�นสูงในการัให้้บรัิการัลีู่กค้าอย่่างแพิรั่ห้ลี่าย่ห้รัือเรัีย่กสั�น ๆ  วิ่า InsurTech ซึ่ึ�งเป็นการัผู้สมีคำา
รัะห้วิ่าง Insurance แลี่ะ Technology เขึ้้าด้วิย่กัน ซึ่ึ�งก็แปลี่วิ่าการัใช้้เทคโนโลี่ย่ีมีาพิัฒนาธุรักิจิปรัะกันภััย่ โดย่เทคโนโลี่ย่ีไม่ีได้จิำากัดอยู่่แค่ 
แอปพิลิี่เคช้ันเท่านั�น แต่ยั่งมีีนวิัตกรัรัมีลี่ำ�าสมีัย่มีากมีาย่ นี�จิ้งเป็นเห้ตุผู้ลี่ที�เรัาควิรัรัู้จัิกเทรันด์สุดลี่ำ�าซึ่ึ�งกำาลี่ังมีีบทบาทในชี้วิิตปรัะจิำาวิันแลี่ะ 
พิลี่ิกโฉมีการัทำาปรัะกันภััย่ให้้รัวิดเรั็วิทันสมีัย่อย่่างที�ไมี่เคย่มีีมีาก่อน    

เทคโนโลยบีลอ็กเชน 
	 เม่�อพด่ถึง้บลี่อ็กเช่น	(Blockchain)	เรามัก

คดิว่าเป็นเที่คโนโลี่ยส่ำห้รบับติคอยน์	 (Bitcoin)	
แลี่ะสกลุี่เงนิดิจทิี่ลัี่อ่�นๆ	เท่ี่านั�น	แต่ความเป็นจรงิ
ธุุรกิจประกันภัยยังนำมาใช้่เช่่นกัน	 เพราะ
เที่คโนโลี่ย่บล็ี่อกเช่นจะช่่วยปรับปรุงมาตรฐาน
ความปลี่อดภัยขึ้องข้ึ้อม่ลี่	 ซึ่้�งช่่วยเพิ�มความ 
ไว้วางใจให้้แก่ลี่ก่ค้ามากยิ�งขึ้้�น	 ในขึ้ณะเดย่วกัน 
กย็งัลี่ดต้นทีุ่นการที่ำธุุรกรรม	 ช่่วยประมวลี่ผ่ลี่ 
ข้ึ้อเรย่กร้องต่างๆ	อย่างรวดเรว็	แลี่ะเพิ�มคณุภาพ
ขึ้องการรวบรวมข้ึ้อมล่ี่ได้อย่างม่ประสทิี่ธิุภาพ

ปัญญาประดิษฐ์์
	 Artificial	Intelligence	ห้รอ่	AI	เป็นห้น้�งใน

เที่คโนโลี่ยท่่ี่�ถึก่ใช้่ใน	InsurTech	โดยระบบปัญญา
ประดิษัฐ์จะม่ห้น้าที่่�ตอบสนองผ้่่เอาประกันภัย 
แบบอตัโนมตัภิายในเวลี่าอนัรวดเรว็แลี่ะมค่วาม
แม่นยำสง่	เช่่น	ChatBot	ที่ำงานด้วย	AI	จะช่่วย
ตอบคำถึามพ่�นฐานให้้ลี่่กค้าตลี่อด	 24	 ชั่�วโมง 
ช่่วยให้้เข้ึ้าถึง้ข้ึ้อมล่ี่อย่างรวดเร็ว	เป็นต้น	

การเรยีนรูข้องเครือ่ง 
	 บริษััที่ประกันภัยกำลี่ังใช้่	 Machine	

Learning	 ห้ร่อ	 ML	 ซึ่้�งเป็นส่วนย่อยขึ้อง	 AI 
เพ่�อขัึ้บเคลี่่�อนการปรับปรุงการบริการลี่่กค้า 
การตรวจจับการฉ้อโกง	 แลี่ะเพิ�มประสิที่ธิุภาพ 
การดำเนนิงาน	เช่่น	การวเิคราะห์้ข้ึ้อมล่ี่ขึ้องลี่ก่ค้า
ที่ั�งห้มดเพ่�อระบกุรมธุรรม์ที่่�ม่แนวโน้มจะห้มดอายุ
พร้อมวิธุ่การติดต่อลี่่กค้า	 การประเมินจำนวน
กรมธุรรม์ขึ้องลี่่กค้าว่าม่มากเกินจำเป็นห้ร่อ 
น้อยเกินไปห้ร่อไม่	 เพ่�อจะได้แนะนำประกันภัย 
ที่่�เห้มาะสมกับสถึานการณ์ปัจจุบันขึ้องลี่่กค้า 
แต่ลี่ะคน	เป็นต้น	นวตักรรมน่�จะอำนวยความสะดวก
แลี่ะประห้ยดัเวลี่าขึ้องล่ี่กค้าได้อย่างดเ่ย่�ยม

อนิเทอร์เน็ตในทกุสิง่ 
	 Internet	 of	 Things	 ห้ร่อ	 IoT	 กำลี่ังจะ 

เปลี่่�ยนโฉมการที่ำประกันภยัอย่างสิ�นเชิ่ง	 เพราะ
เม่�ออุปกรณ์อิเลี่็กที่รอนิกส์เช่่�อมต่ออินเที่อร์เน็ต 
ตลี่อดเวลี่า	 จะที่ำให้้บรษิัทัี่ประกนัภยัสามารถึใช้่
ข้ึ้อมล่ี่พฤติกรรมขึ้องลี่ก่ค้าสำห้รับนำเสนอบริการ

ให้ม่ๆ	 ห้ร่อสนับสนุนอุปกรณ์อิเลี่็กที่รอนิกส์ 
เพ่�อลี่ดความเส่�ยงจากอบุตัเิห้ตตุ่างๆ	เช่่น	ข้ึ้อมล่ี่
จากอุปกรณ์ติดตามการขัึ้บรถึสามารถึประเมิน
พฤตกิรรมการขึ้บัข่ึ้�เพ่�อลี่ดห้ร่อเพิ�มเบ่�ยประกนัภัยได้
ข้ึ้อมล่ี่การออกกำลี่งักายจากสมาร์ตวอตช์่จะช่่วย
ประเมินความแข็ึ้งแรงขึ้องสุขึ้ภาพขึ้องผ่่เ้อาประกันภยั	
ระบบตรวจจับควันไฟ์แบบเช่่�อมต่ออินเที่อร์เน็ต 
ที่่�ช่่วยเต่อนภยัได้ที่นัที่	่เป็นต้น	

การวเิคราะห์ขัน้สงู
	 ด้วยการวิ เคราะห์้ข้ึ้อม่ลี่ขึ้ั�นส่ง	 ห้ร่อ	

Advanced	Analytics	บริษัทัี่ประกนัภยัจะได้รบั
ข้ึ้อม่ลี่เชิ่งลี่้กเก่�ยวกับความต้องการขึ้องล่ี่กค้า 
เพ่�อสร้างสรรค์ผ่ลี่ติภณัฑ์์ห้รอ่บรกิารที่่�ตอบโจที่ย์
กลีุ่่มเป้าห้มายมากยิ�งขึ้้�น	 ที่่�สำคัญเที่คโนโลี่ย ่
ดงักล่ี่าวยังช่่วยให้้กระบวนการเร่ยกร้องค่าสินไห้ม
ที่ดแที่นที่ำได้อย่างรวดเรว็	รวมถึง้ปรบัแต่งที่างเลี่อ่ก
ให้้เห้มาะกับลี่ก่ค้าแต่ลี่ะรายได้อย่างสมบ่รณ์แบบ
อก่ด้วย

แอปพลเิคชนั
	 เปรย่บเสม่อนปลี่ายที่างที่่�เช่่�อมโยงระห้ว่าง

เที่คโนโลี่ย่ขึ้ั�นส่งแลี่ะผ่่้ใช้่งานเข้ึ้าห้ากัน	 เพราะ 
เม่�อเที่คโนโลี่ย่ที่ำงานร่วมกันจะนำมาส่่การ 
ตอบสนองผ้่่ใช้่งานผ่่านแอปพลิี่เคชั่นได้อย่าง
รวดเร็วแลี่ะแม่นยำ	 ไม่ว่าจะเป็นการด่ข้ึ้อม่ลี่
กรมธุรรม์	 การนำเสนอประกันภัยที่่�ตอบโจที่ย์ 
ขึ้องแต่ลี่ะคน	 ห้ร่อการรับสิที่ธุิประโยช่น์พิเศษั 
ต่างๆ	ที่่�สำคญัยงัช่่วยเช่่�อมต่อแลี่ะส่�อสารระห้ว่าง
ลี่ก่ค้าแลี่ะบริษัทัี่ประกนัภยั	นบัเป็นความคล่ี่องตวั
แลี่ะสะดวกสบายเพย่งปลี่ายนิ�วสมัผ่สัจรงิๆ	
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5 วิธิีง่ี่ายีๆ รับัมีอืกรัด้ไห้ลย้ีอนอย่ีาง่ได้้ผล
เนื�องจิากการัใช้้ชี้วิิตที�เร่ังรีับทำาให้้เลี่ือกกินอาห้ารัไม่ีเห้มีาะสมี ห้รืัอแม้ีแต่ทำางานจินไม่ีมีีเวิลี่ากินอาห้ารั รัวิมีถ่ึงนอนทันทีห้ลัี่งกินอาห้ารัเสรั็จิ 
ทั�งห้มีดนี�ล้ี่วินเป็นสาเห้ตุห้ลัี่กขึ้องการัเกิดโรัคกรัดไห้ลี่ย้่อนทั�งสิ�น นอกจิากรัักษาโรัคโดย่กินย่าตามีแพิทย์่สั�งแล้ี่วิ การัปรัับเปลีี่�ย่นพิฤติกรัรัมี 
กเ็ป็นวิิธีง่าย่ๆ ที�ช่้วิย่บรัรัเทาอาการัจิากโรัคกรัดไห้ลี่ย้่อนได้

1. ไมี่กินมีากเกินไปแลี่ะเรั็วิเกินไป 
	 เม่�อกนิเรว็กจ็ะเค่�ยวไม่ลี่ะเอย่ด	แลี่ะเค่�ยวไม่ก่�ครั�งก็กล่ี่นที่นัที่	่อาห้าร
จง้มข่ึ้นาดให้ญ่เกนิไป	 กระเพาะอาห้ารจง้ต้องห้ลี่ั�งน�ำย่อยออกมาเพิ�มมากข้ึ้�น 
แลี่ะมค่วามเข้ึ้มข้ึ้นขึ้องกรดสง่ข้ึ้�น	 ซึ่้�งจะเพิ�มอาการกรดไห้ลี่ย้อนให้้รนุแรงขึ้้�น 
ควรปรับพฤติกรรมการกินอาห้ารช้่าๆ	 โดยใช้่เวลี่าประมาณ	 20	 นาที่่ 
ต่อม่�ออาห้าร	เพ่�อให้้สมองส่งสญัญาณว่าอิ�ม	วิธุน่่�ยงัจะช่่วยลี่ดปรมิาณอาห้าร
ที่่�กนิเข้ึ้าไปอ่กด้วย	

2. ลี่ดนำ�าห้นักลี่ง
	 การควบคุมน�ำห้นักจะช่่วยลี่ดความเส่�ยงการเป็นโรคกรดไห้ลี่ย้อนได้	
เน่�องจากคนอ้วนจะมไ่ขึ้มนับรเิวณช่่องท้ี่องจำนวนมาก	ส่งผ่ลี่ให้้เกดิแรงดนั
ในช่่องท้ี่องเพิ�มข้ึ้�น	 ซึ่้�งม่ผ่ลี่ให้้ห้่ร่ดขึ้องห้ลี่อดอาห้ารส่วนล่ี่างที่ำงานไม่ด่ 
เท่ี่าที่่�ควร	 จง้เกดิกรดไห้ลี่ย้อนได้ง่ายๆ	ดงันั�นคนท่ี่�น�ำห้นกัมากแลี่ะมด่ชั่น่
มวลี่กาย	(BMI)	เกิน	25	ควรปรบัพฤติกรรมการกินแลี่ะลี่ดน�ำห้นักเพ่�อบรรเที่า
อาการกรดไห้ลี่ย้อนแลี่ะลี่ดโอกาสการกลี่บัไปเป็นโรคกรดไห้ลี่ย้อนซึ่�ำอก่

3. ลี่ดการัสูบบุห้รัี� เครัื�องดื�มีแอลี่กอฮอลี่์ แลี่ะกาแฟ์
	 เคร่�องด่�มแอลี่กอฮอล์ี่	นิโคตนิในบหุ้ร่�	รวมถึง้คาเฟ์อน่ในช่าแลี่ะกาแฟ์	
ล้ี่วนม่ส่วนที่ำให้้กล้ี่ามเน่�อห้่ร่ดขึ้องห้ลี่อดอาห้ารส่วนล่ี่างคลี่ายตัวที่ั�งสิ�น 

ส่งผ่ลี่ให้้กรดไห้ลี่ย้อนกลัี่บเข้ึ้าไปในห้ลี่อดอาห้ารได้	 ที่างที่่�ด่ควรลี่ดห้ร่อ 
เลี่กิส่บบหุ้ร่�แลี่ะด่�มแอลี่กอฮอล์ี่	 ส่วนช่าแลี่ะกาแฟ์ห้ากเลิี่กไม่ได้แนะนำให้้ 
ด่�มช่่วงเช้่าแลี่ะเลี่อ่กด่�มแบบไม่มค่าเฟ์อน่แที่น

4. เลี่ือกกินอาห้ารัอย่่างช้าญฉลี่าด 
	 ห้ลี่ก่เลี่่�ยงอาห้ารที่่�เป็นสาเห้ตขุึ้องกรดไห้ลี่ย้อนเร่�อรงั	เช่่น	อาห้ารที่่�ม่
ไขึ้มันสง่	อาห้ารที่่�ม่ไขึ้มนัอิ�มตวัสง่	อาห้ารที่่�แก๊สมาก	อาห้ารรสจัด	อาห้าร
ห้มกัดอง	เป็นต้น	แล้ี่วห้นัมากนิอาห้ารไขึ้มนัต�ำ	เช่่น	เน่�อปลี่า	ไก่	ไข่ึ้ขึ้าว
นมไขึ้มันต�ำ	 ผั่กแลี่ะผ่ลี่ไม้ที่่�มฤ่ที่ธุิ�เป็นด่าง	 ได้แก่	 ผั่กใบเขึ้ย่ว	 แตงกวา 
ผ่กัตระกล่ี่กะห้ลี่�ำปล่ี่	 ผั่กช่ฝ่ึรั�ง	 เบอร์รช่่นิดต่างๆ	 อะโวคาโด	 กระเที่ย่ม 
ห้วัห้อม	ขิึ้ง	ขึ้มิ�น	เป็นต้น	การปรบัเปลี่่�ยนพฤตกิรรมการกนิอาห้ารจะช่่วย
บรรเที่าอาการกรดไห้ลี่ย้อนได้

5. อย่่ากินตอนดึก 
	 ควรกินอาห้ารม่�อเย็นช่่วงเวลี่า	18.00	น.	ถึง้	19.00	น.	ห้รอ่ก่อนเข้ึ้านอน 
4-6	ช่ั�วโมง	ไม่ควรเกินกว่าน่�	 เพราะกระเพาะอาห้ารจะใช้่เวลี่าย่อยอาห้าร
ประมาณ	3-4	 ชั่�วโมง	 ห้ากเรากนิอาห้ารตอนด้กแลี่ะเข้ึ้านอนย่อมที่ำให้้ 
เวลี่าย่อยอาห้ารน้อยลี่ง	 แต่จะเพิ�มความเส่�ยงเป็นโรคกรดไห้ลี่ย้อนมากขึ้้�น
ห้รอ่อาการกรดไห้ลี่ย้อนกำเรบิห้นกักว่าเดิมได้
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รัวิมีโปรัโมีชีันเด้็ด้ส่ง่ท้ายีปี 2565 
กรังุเทพิปรัะกันภัยั่ขึ้อมีอบควิามีอุ่นใจิในโอกาสพิิเศูษส่งท้าย่ปี ด้วิย่แผู้นปรัะปรัะกันภัยั่สุดคุม้ีที�ครัอบคลุี่มีทุกไลี่ฟ์์สไตล์ี่ โปรัโมีชั้นดีๆ 
พิร้ัอมีรับัขึ้องสมีนาคณุมีากมีาย่ ผู่้านเว็ิบไซึ่ต์ www.bangkokinsurance.com ตั�งแต่วินันี� - 31 ธนัวิาคมี 2565

ด่รายลี่ะเอ่ยดห้ร่อสอบถึามขึ้้อม่ลี่เพิ�มเติมที่่�	www.bangkokinsurance.com/th/product/promotion
โที่ร.	0	2285	8888	ห้ร่อ	LINE	@bkipersonallines

ปรัะกันภััย่รัถ่ย่นต์

เม่�อที่ำประกันภัยรถึยนต์	เบ่�ยประกันภัยตั�งแต่	6,500	บาที่ขึ้้�นไป	รับฟ์ร่	พ.ร.บ.	

ห้ร่อเม่�อที่ำประกันภัยรถึยนต์	เบ่�ยประกันภัยตั�งแต่	8,000	บาที่ขึ้้�นไป	รับเพิ�ม	บัตรเติมน�ำมัน	PTT	Card

ปรัะกันภััย่การัเดินทางต่างปรัะเทศู (Travel Delight Plus) 

เม่�อที่ำประกันภัยการเดินที่างต่างประเที่ศ	(Travel	Delight	Plus)	แบบรายเที่่�ยวห้ร่อรายปี	เบ่�ยประกันภัย	500	บาที่ขึ้้�นไป	รับฟ์ร่	Starbucks	e-Coupon

ปรัะกันอัคคีภััย่ ปรัะกันภััย่โรัคมีะเรั็ง ปรัะกันภััย่สำาห้รัับธุรักิจิขึ้นาดกลี่างแลี่ะขึ้นาดย่่อมี SME Total ห้รัือปรัะกันภััย่อุบัติเห้ตุส่วินบุคคลี่

เบ่�ยประกันภัยทีุ่ก	1,000	บาที่	รับฟ์ร่	Lotus’s	Gift	Card	ม่ลี่ค่า	100	บาที่	รับส่งสุด	3,000	บาที่

หน่่วย : บาท

หน่่วย : บาท

6,500 - 7,999

8,000 - 9,999

10,000 - 14,999

15,000 - 19,999

20,000 ขึ้้�น่ไป

-

500

1,000

1,500

2,000

เบ้�ยประกััน่ภััย

พ.ร.บ.

รับฟร้บัตรเติมน่�ำมัน่ PTT Card

500 - 999

1,000 - 1,499

1,500 - 1,999

2,000 - 2,499

2,500 - 2,999

3,000 - 3,499

3,500 - 3,999

4,000 - 4,499

4,500 - 4,999

5,000 ขึ้้�น่ไป

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

เบ้�ยประกััน่ภััย Starbucks e-Coupon

สิิทธิิพิเศษ
• สำห้รบัผ่่ท้ี่่�ที่ำประกนัภยัรถึยนต์	 กรมธุรรม์ให้ม่ 
ผ่่านเวบ็ไซึ่ต์	รับฟ์ร่	พ.ร.บ.	แลี่ะ/ห้ร่อ	บตัรเติมน�ำมัน	
PTT	Card
• สามารถึผ่่อนช่ำระได้	0%	เม่�อที่ำประกันภัยตั�งแต่	
5,000	 บาที่ขึ้้�นไปต่อ	 1	 กรมธุรรม์	 (กรณุาตดิต่อ 
เจ้าห้น้าท่ี่�)

สิิทธิิพิเศษ
• สำห้รับผ้่่ที่่�ที่ำประกันภัย	 กรมธุรรม์ให้ม่ 
ผ่่านเวบ็ไซึ่ต์เท่ี่านั�น	(ยกเว้นประกนัภยัการเดนิที่าง
ต่างประเที่ศ	(Travel	Delight	Plus	 สำห้รบับรษิัทัี่
ที่วัร์)	 แลี่ะประกนัภยัอบุตัเิห้ตกุารเดนิที่างสำห้รบั
ธุรุกิจนำเที่่�ยวแลี่ะมคัคเุที่ศก์	(TA	TOUR))

สิิทธิิพิเศษ
•	สำห้รบัผ่่ท้ี่่�ที่ำประกนัอคัคภ่ยั	 ประกนัภัยโรคมะเรง็	 ประกนัภัยสำห้รบัธุุรกจิขึ้นาดกลี่างแลี่ะขึ้นาดย่อม	 SME	 Total	 ห้รอ่ 
ประกันภยัอบุตัเิห้ตุส่วนบคุคลี่	กรมธุรรม์ให้ม่	ผ่่านเว็บไซึ่ต์	ห้ร่อโที่ร.	0	2285	8888
•	สามารถึผ่่อนช่ำระได้	0%	เม่�อที่ำประกนัภยัตั�งแต่	5,000	บาที่ข้ึ้�นไปต่อ	1	กรมธุรรม์	(กรณุาตดิต่อเจ้าห้น้าที่่�)
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ปักห้มีุด้พิพิธีภััณฑ์์รัอบโลก 
ที�นักเด้ินทาง่ไมี่ควิรัพลาด้
ว่ิากันว่ิาพิิพิิธภัณัฑ์์เห้มืีอนห้นงัสือเล่ี่มีให้ญ่ให้้เรัารัูจ้ิกัจุิดห้มีาย่ปลี่าย่ทางในแง่มุีมีต่างๆ มีากย่ิ�งข้ึ้�น ห้ลี่าย่เมืีองทั�วิโลี่กจ้ิงทย่อย่สร้ัาง
พิิพิิธภััณฑ์์แห่้งให้ม่ีห้รืัอปรัับปรัุงขึ้องเดิมีให้้ทันสมีัย่แลี่ะตื�นตาตื�นใจิมีากยิ่�งข้ึ้�น เช่้นเดีย่วิกับพิิพิิธภััณฑ์์ทั�ง 5 แห่้งที�มีีจุิดเด่นให้ม่ีๆ 
ทั�งนทิรัรัศูการั ผู้ลี่งานที�จิดัแสดง แลี่ะสถ่าปัตย่กรัรัมี รับัรัองว่ิาไปแล้ี่วิไม่ีมีีผิู้ดห้วิงักลี่บัมีาแน่นอน

Nasjonalmuseet for kunst
เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

	 	 พิพิธุภัณฑ์์แห่้งห้น้�งท่ี่�นักท่ี่องเที่่�ยวรอคอยมานาน	 ห้ลี่ังจาก
ก่อสร้างอาคารห้ลี่งัให้ม่ยาวนานถึง้	8	ปีเต็ม	ภายนอกอาคารโดดเด่น
ด้วยสถึาปัตยกรรมโมเดิร์น	ออกแบบโดยบริษัทัี่สถึาปัตยกรรมเยอรมัน
ช่่�อดงั	Kleihues	+	Schuwerk	ภายในม่พ่�นท่ี่�จดัแสดงนทิี่รรศการ	13,000	
ตารางเมตร	 เพ่�อรองรับงานศิลี่ปะจากห้อศิลี่ป์แห่้งช่าติขึ้องนอร์เวย์	
พพิธิุภัณฑ์์ศลิี่ปะร่วมสมยั	แลี่ะพพิิธุภัณฑ์์มณัฑ์นศลิี่ป์มารวมไว้ที่่�เดย่วกนั	
จ้งที่ำให้้พิพิธุภัณฑ์์แห่้งน่�ถึ่กจัดอันดับให้้เป็นพิพิธุภัณฑ์์ศิลี่ปะที่่�ม ่
ขึ้นาดให้ญ่ที่่�สดุในกลุ่ี่มประเที่ศนอร์ดิก	 ใครคิดจะแวะที่่�น่�ควรม่เวลี่า
สำห้รบัด่�มด�ำศลิี่ปะ	1	วนัเต็มๆ	ไปเลี่ย		

ดูรูายละเอีียดูเพิ่่�มเติม่	www.nasjonalmuseet.no/en/	

Museum of the Future 
เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ์อาหรับเอมิเรตส์

	 เม่องด่ไบตอกย�ำการเป็นศ่นย์กลี่างการท่ี่องเที่่�ยวในภ่มิภาค
ตะวันออกกลี่างด้วยการเปิด	Museum	of	the	Future	เพ่�อพาที่กุคน 
ไปสัมผ่ัสประเที่ศสห้รัฐอาห้รับเอมิเรตส์ในปี	 2071	 ภายใต้แนวคิด 
สำคญัที่่�ว่า	 “อนาคตเป็นขึ้องผ่่ท้ี่่�สามารถึจนิตนาการ	 ออกแบบ	 แลี่ะ 
ที่ำให้้สำเรจ็ได้	 มันไม่ใช่่สิ�งท่ี่�คณุจะตั�งตารอ	 แต่คณุจะต้องสร้างมนั” 
จง้มผ่่ลี่ให้้พ่�นที่่�ภายในอาคารทัี่�ง	7	 ช่ั�น	 ร้อยเรย่งเร่�องราวแห่้งอนาคต 
ในทีุ่กแง่มุม	 ตั�งแต่อวกาศอันไกลี่โพ้นจนย้อนกลัี่บมาส่่นวตักรรมด้าน
ต่างๆ	บนโลี่กขึ้องเรา	ไม่เพย่งแค่นทิี่รรศการจะสร้างความต่�นเต้นเท่ี่านั�น	
แต่สถึาปัตยกรรมภายนอกสวยสะดดุตาจนถึก่ยกให้้เป็นห้น้�งในพิพธิุภณัฑ์์ 
แห่้งให้ม่ท่ี่�สวยที่่�สดุในโลี่ก	

ดูรูายละเอีียดูเพิ่่�มเติม่	museumofthefuture.ae/en

10 /BKI NEWS TRAVEL



MoMu-Antwerp 
เมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม 

	 MoMu-Antwerp	 เป็นช่่�อย่อขึ้องพิพิธุภัณฑ์์แฟ์ช่ั�น	 Mode	
Museum	 ตั�งอย่่ในอาคาร	 ModeNatie	 อันเก่าแก่ใจกลี่างเม่อง
แอนต์เวิร์ป	 โดยก่อตั�งขึ้้�นในปี	 2002	 เพ่�อรวบรวมแลี่ะอนุรกัษ์ัผ่ลี่งาน
ขึ้องด่ไซึ่เนอร์คนสำคัญขึ้องเบลี่เยย่มในช่่วงยุค	1980-1990	เพ่�อถ่ึายที่อด
เร่�องราวแลี่ะแรงบนัดาลี่ใจด้านแฟ์ช่ั�นแก่คนรุน่ห้ลัี่ง	แถึมยงัใช้่เป็นพ่�นท่ี่�
สำห้รบัจดัแสดงแฟ์ชั่�นอก่ด้วย	 กระที่ั�งปี	 2019	 ได้ที่ำการปิดปรบัปรุง
ครั�งให้ญ่	 ก่อนจะกลี่บัมาเปิดปลี่ายปี	 2021	 ให้้คนเข้ึ้าไปสำรวจโลี่ก 
แห่้งแฟ์ชั่�นบนพ่�นท่ี่�	2,000	ตารางเมตร	นอกจากการตกแต่งที่นัสมยัแล้ี่ว 
ยงัเพิ�มนทิี่รรศการถึาวรแลี่ะนิที่รรศการห้มนุเวย่นให้้คนรักแฟ์ช่ั�นแลี่ะ
นกัเดินที่างเข้ึ้าช่มอย่างจใุจด้วย

ดูรูายละเอีียดูเพิ่่�มเติม่	www.momu.be/en/	

M+ Museum 
เกาะฮ่่องกง ประเทศสาธารณรัฐ์ประชาชนจีน

	 อ่กห้น้�งพิพธิุภัณฑ์์ศิลี่ปะร่วมสมัยแห่้งให้ม่ที่่�นักเดินที่างต้องไปเยอ่น
สักครั�ง	 เพราะด้วยคอนเซึ่ปต์	 Museum	 and	More	 ห้มายถึ้ง 
เป็นมากกว่าพพิธิุภณัฑ์์	 ที่ำให้้สถึานท่ี่�น่�รองรบัการจดัแสดงที่ศันศลิี่ป์	
ด่ไซึ่น์	 การออกแบบ	 สถึาปัตยกรรม	 แลี่ะผ่ลี่งานภาพเคล่ี่�อนไห้ว 
ในศตวรรษัที่่�	 21	 บนพ่�นที่่�จดัแสดงนทิี่รรศการ	 17,000	 ตารางเมตร	
ส่วนพ่�นที่่�ที่่�เห้ลี่่อยังม่แกลี่เลี่อร่	 33	 แห่้ง	 โรงห้นังจำนวน	 3	 โรง 
ศน่ย์การเรย่นร่	้ห้้องบรรยาย	ห้้องสมดุ	รวมถึง้ดาดฟ้์าให้้ช่มความงดงาม
ขึ้องอ่าววกิตอเรย่	 ปัจจุบนัมผ่่ลี่งานแสดงประมาณ	8,000	 ชิ่�น	ตั�งแต่
ภาพถ่ึายขึ้องศิลี่ปิน	 Ai	Weiwei	 ไปจนถึ้งซึ่่ชิ่บาร์สุดสร้างสรรค์ 
ที่่�ส่งมาจากโตเกย่ว

ดูรูายละเอีียดูเพิ่่�มเติม่	www.mplus.org.hk/en/	

The Bob Dylan Center 
รัฐ์โอคลาโฮ่มา ประเทศสหรัฐ์อเมริกา

	 Bob	Dylan	 เป็นห้น้�งในนักร้องแลี่ะนักแต่งเพลี่งช่าวอเมริกัน 
ที่่�ที่รงอทิี่ธุพิลี่ในวงการเพลี่งโฟ์ล์ี่กป๊อป	ที่ั�งยงัเป็นแรงบนัดาลี่ใจให้้กบัศิลี่ปิน
แลี่ะคนรกัดนตรท่ี่ั�วโลี่ก	 จนได้รบัการยกย่องให้้เป็น	 “ราช่าแห่้งโฟ์ล์ี่ก” 
ที่่�สำคญัเขึ้ายังเป็นนักดนตรค่นแรกที่่�ได้รางวัลี่โนเบลี่	สาขึ้าวรรณกรรม	
ในปี	2017	อก่ด้วย	จากความสำเรจ็ที่ั�งห้มดนำมาส่ก่ารเปิดตวัพพิธิุภัณฑ์์
เพ่�อรวบรวมผ่ลี่งานขึ้องเขึ้ามากกว่า	 100,000	 ชิ่�น	 พร้อมที่ั�งนำเสนอ
กระบวนการผ่ลิี่ตเพลี่งในตำนาน	ฉายสารคด่เก่�ยวกบัตวัเขึ้าที่่�ห้าดย่าก	
รวมถึง้เปิดให้้แฟ์นคลัี่บรับฟั์งการบันที่ก้เส่ยง	 “Don’t	 Think	 Twice, 
It’s	All	Right”	เวอร์ช่นัออรจินิลัี่ที่่�ฟั์งได้ที่่�น่�เท่ี่านั�น	

ดูรูายละเอีียดูเพิ่่�มเติม่	bobdylancenter.com
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มอบทุุนการศึึกษาระดัับอุดัมศึึกษาต่่อเน่�องเป็็นป็ีทุ่� 29   
 กรงุเที่พประกันภยั	ร่วมกับมล่ี่นิธุกิรงุเที่พประกันภยั	นำโดยคณุอภญิญา	จิตระดับ	ผ่่จั้ดการมล่ี่นธิุิ
กรงุเที่พประกนัภยั	แลี่ะพระอาจารย์เจษัฎา	ทิี่วงักโร	เจ้าอาวาสวัดดอยธุรรมเจด่ย์	จ.สกลี่นคร	เป็นผ่่แ้ที่น
มอบทุี่นการศก้ษัาในระดบัอุดมศก้ษัา	ประจำปี	2565	รุ่นที่่�	29	จำนวน	26	ที่นุ	ให้้แก่นกัเรย่นที่่�ขึ้าดแคลี่น
ที่นุที่รพัย์	โดยที่นุการศก้ษัาดงักล่ี่าวเป็นที่นุให้้เปล่ี่าที่่�รวมถึง้ค่าเล่ี่าเรย่น	ค่าที่่�พกั	ค่าอาห้าร	แลี่ะค่าใช้่จ่ายอ่�นๆ	
ที่่�จำเป็น	รวมเป็นเงนิที่นุทัี่�งสิ�น	12,468,505	บาที่	 โดยบรษิัทัี่ฯ	จะสนบัสนนุที่นุการศก้ษัาต่อเน่�องจนกว่าจะ
สำเรจ็การศก้ษัาในระดบัปรญิญาตร	่ซึ่้�งที่่�ผ่่านมาตั�งแต่ปี	2537	มน่กัเรย่นได้รบัที่นุการศก้ษัาไปแล้ี่วรวมที่ั�งสิ�น
จำนวน	761	ทุี่น	เป็นเงนิทุี่นการศ้กษัาที่ั�งสิ�น	152,044,998	บาที่	ณ	วัดดอยธุรรมเจด่ย์	จ.สกลี่นคร	เม่�อเร็วๆ	น่�	

กรุงเทุพป็ระกันภััยรับ 100 คะแนนเต่็ม 
จากการป็ระเมินคุณภัาพการจัดัป็ระชุุมสามัญผู้้�ถื่อหุุ้�น ป็ระจำป็ี 2565
	 กรงุเที่พประกันภยัได้รบัการประเมินคณุภาพการจัดประชุ่มสามญัผ่่ถ้ึอ่หุ้้น	ประจำปี	2565	จากสมาคมส่งเสรมิผ่่ล้ี่งที่นุไที่ย	โดยได้รบัมอบห้มายจากสำนกังาน
คณะกรรมการกำกับห้ลัี่กที่รัพย์แลี่ะตลี่าดห้ลัี่กที่รพัย์	(ก.ลี่.ต.)	ให้้จัดโครงการประเมินคณุภาพการจดัประช่มุสามญัผ่่ถ้ึอ่หุ้้นขึ้องบรษิัทัี่จดที่ะเบย่นในตลี่าดห้ลัี่กที่รพัย์
แห่้งประเที่ศไที่ย	ซึ่้�งกรุงเที่พประกันภัยผ่่านการประเมินได้รับผ่ลี่คะแนนเต็มอย่่ที่่�ร้อยลี่ะ	100		อย่ใ่นระดับ	“ดเ่ย่�ยมสมควรเป็นตัวอย่าง”	โดยได้รับคะแนนเต็มต่อเน่�อง
เป็นปีท่ี่�	8	จากการที่่�บริษัทัี่ฯ	ได้จดัการประชุ่มสามัญผ้่่ถึอ่หุ้้น	ครั�งที่่�	29	ผ่่านส่�ออเิลี่ก็ที่รอนกิส์	โดยยด้ถึอ่แนวปฏิบิตัธิุรรมาภิบาลี่ที่่�ด่	สามารถึจดัการประช่มุได้อย่าง
มป่ระสิที่ธุภิาพแลี่ะสำเรจ็ลี่ลุ่ี่วงได้ตามเป้าห้มาย

BKI มอบทุุนการศึึกษา 
สร�างโอกาสใหุ้�แก่เดั็กนักเร่ยน  
 ดร.อภิสิที่ธิุ�	 อนันตนาถึรัตน	 ประธุานคณะผ้่่บริห้ารแลี่ะกรรมการ 
ผ้่่อำนวยการให้ญ่	แลี่ะคณุช่วาลี่	โสภณพนิช่	 ผ้่่ช่่วยกรรมการผ้่่อำนวยการให้ญ่ 
มอบที่นุการศก้ษัาจำนวน	3,348,000	 บาที่	 ให้้แก่เดก็กำพร้ายากจนพเิศษั	 โดยม่ 
คณุผ่ลี่พิร	ธัุญญอนนัต์ผ่ลี่	ผ่่อ้ำนวยการสำนักส่�อสาธุารณะแลี่ะระดมความร่วมมอ่	
กองที่นุเพ่�อความเสมอภาคที่างการศก้ษัา	 (กสศ.)	 เป็นผ่่แ้ที่นรบัมอบ	 สำห้รบั 
ที่นุการศก้ษัาดงักล่ี่าวเป็นส่วนห้น้�งขึ้องโครงการ	BKI	ร่วมให้้โอกาสที่างการศก้ษัา
แก่เด็กกำพร้าที่่�ยากไร้แลี่ะโครงการช่่วยเห้ลี่อ่เด็กถึก่ที่อดที่ิ�ง	 โดยจะนำไปมอบ 
ให้้แก่เดก็จำนวน	121	คน	จาก	48	จังห้วัดที่ั�วประเที่ศ	ที่่�พ่อแม่ห้รอ่ผ่่ป้กครอง
เสย่ช่ว่ติห้รอ่ประสบปัญห้าที่างเศรษัฐกิจจากสถึานการณ์โควดิ-19	เพ่�อให้้กลี่บัมา
มโ่อกาสที่างการศก้ษัา	ซึ่้�งบรษิัทัี่ฯ	ได้ให้้ความสำคญักบัการส่งเสรมิคณุภาพช่ว่ติ
ขึ้องผ่่ท่้ี่�ขึ้าดโอกาสที่างสงัคมให้้มช่่่วติความเป็นอย่่ที่่�ดข่ึ้้�น

	 นอกจากน่�กรุงเที่พประกันภัยร่วมเป็นห้น้�งในองค์กรพันธุมิตรเคร่อข่ึ้าย 
ที่ำประโยช่น์ให้้สงัคมในโครงการ	40	ปีแห่้งการให้้	#ให้้ที่กุที่่�คอ่ห้้องเรย่น	เน่�องใน 
โอกาสครบรอบ	40	ปี	มล่ี่นธิุทิี่สิโก้เพ่�อการกศุลี่	โดย	ดร.อภสิทิี่ธุิ�	อนนัตนาถึรตัน	
ประธุานคณะผ่่บ้รหิ้ารแลี่ะกรรมการผ่่อ้ำนวยการให้ญ่	เป็นผ่่แ้ที่นบรษิัทัี่ฯ	มอบเงนิ
สมที่บทุี่นในโครงการจำนวน	 1,000,000	 บาที่	 โดยมค่ณุศกัดิ�ช่ยั	 พช่่ะพฒัน์	
ประธุานเจ้าห้น้าที่่�บรหิ้ารกลีุ่ม่ที่สิโก้	เป็นผ่่แ้ที่นรบัมอบ	เพ่�อระดมที่นุซึ่่�ออปุกรณ์
การเรย่นร่ยุ้คดจิทิี่ลัี่	เช่่น	สมาร์ตโฟ์น	แลี่ะสญัญาณอนิเที่อร์เน็ต	ให้้แก่นกัเรย่น
ที่่�ขึ้าดเเคลี่นที่นุที่รพัย์จำนวน	4,040	คนที่ั�วประเที่ศ	เพิ�มโอกาสที่างการศก้ษัาขึ้อง
เยาวช่นไที่ย	ส่งเสรมิการเร่ยนร้่ออนไลี่น์ให้้มป่ระสทิี่ธุภิาพ	สามารถึเข้ึ้าถึง้ความร่ใ้ห้ม่ๆ 	
ได้ที่กุที่่�ที่กุเวลี่า	ณ	อาคารที่สิโก้ที่าวเวอร์	สาที่รเห้นอ่	เม่�อวนัที่่�	16	กันยายน	2565
	 ที่ั�งน่�	โครงการ	“40	ปีแห่้งการให้้	#ให้้ที่กุที่่�คอ่ห้้องเรย่น”	จดักจิกรรมตั�งแต่
วนัน่�	 -	 31	 ตลุี่าคม	 2565	 โดยเปิดรบับรจิาคจากประช่าช่นที่ั�วไปในช่่�อบญัช่ ่
“มล่ี่นธิุทิี่สิโก้	เพ่�อการกศุลี่	เพ่�อโครงการ	40	ปี	แห่้งการให้้”	บญัช่ก่ระแสรายวัน	
ธุนาคารที่สิโก้	 เลี่ขึ้ที่่�	 0001-117-005-019-9	 โดยสามารถึบรจิาคผ่่าน	Mobile	
Banking	ได้ที่กุธุนาคาร	ห้ร่อสาขึ้าธุนาคารที่สิโก้ที่ั�วประเที่ศ
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BKI เป็ิดับ�านต่�อนรับผู้้�บริหุ้าร Insurance Regulator of Cambodia และ Cambodian Reinsurance 
เย่�ยมชุมดั้งานระบบ EMCS eClaim ทุ่�เพิ�มป็ระสิทุธิิภัาพบริการเคลมรถืยนต่์    
	 ดร.อภสิทิี่ธุิ�	อนันตนาถึรตัน	ประธุานคณะผ่่บ้รหิ้ารแลี่ะกรรมการผ่่อ้ำนวยการให้ญ่	พร้อมด้วยคณะผ่่บ้รหิ้าร
ขึ้องบรษิัทัี่ฯ	ให้้การต้อนรบัคณะผ้่่บรหิ้ารระดับส่งจาก	Insurance	Regulator	of	Cambodia	(IRC)	ซึ่้�งเป็นห้น่วยงาน 
กำกบัดแ่ลี่พฒันาธุรุกจิประกนัภยัในประเที่ศกมัพช่่า	 รวมถึง้คณะผ่่บ้รหิ้ารจาก	 Cambodian	Reinsurance	
Company	 ท่ี่�ได้ให้้เก่ยรตแิลี่ะให้้ความสนใจเย่�ยมช่มดก่ารปฏิบัิตงิานระบบ	 EMCS	eClaim	 พัฒนาโดย	บมจ. 
บลี่เ่วนเจอร์	กรุป๊	ซึ่้�งเป็นบรษัิัที่ภายใต้กลุ่ี่ม	บมจ.	ไที่ยรบัประกนัภยัต่อ	โดยเป็นระบบที่่�ช่่วยบริห้ารจดัการเคลี่ม
สนิไห้มที่ดแที่นยานยนต์	การประเมนิงานซ่ึ่อม	แลี่ะการจัดการอะไห้ล่ี่	ซึ่้�งสามารถึเพิ�มประสทิี่ธุภิาพการให้้บรกิาร
แก่ลี่ก่ค้าได้อย่างรวดเรว็แลี่ะมค่ณุภาพ	โดยมค่ณุโอฬาร	วงศ์สรุพเิช่ษัฐ์	ประธุานเจ้าห้น้าที่่�บรหิ้าร	แลี่ะผ่่บ้รหิ้ารจาก 
บมจ.	ไที่ยรบัประกนัภยัต่อ	ร่วมให้้การต้อนรับ	ณ	อาคารกรุงเที่พประกันภยั	สำนกังานให้ญ่	เม่�อเร็วๆ	น่�

มอบเคร่�องเอกซเรย์ฟล้โอโรสโคป็เคล่�อนทุ่�แบบซ่อาร์ม ม้ลค่ากว่่า 4 ล�านบาทุใหุ้�แก่ รพ.ศึ้นย์สกลนคร 

มอบชุุดัเว่ชุภััณฑ์์และยารักษาโรคใหุ้�แก่ว่ัดัพระบาทุน้ำพุ รว่มม้ลค่ากว่่า 700,000 บาทุ 

	 คณุธุร่ยุที่ธุ	 กิจวรพฒัน์	(ที่่�	2	จากขึ้วา)	 ผ้่่อำนวยการ	ธุรุกจิสาขึ้าแลี่ะการร่วมที่นุ	 เป็นผ่่แ้ที่นบรษิัทัี่ฯ	มอบ
ครภุณัฑ์์ที่างการแพที่ย์	เคร่�องเอกซึ่เรย์ฟ์ลี่โ่อโรสโคปเคล่ี่�อนที่่�แบบซ่ึ่อาร์ม	มล่ี่ค่า	4,780,000	บาที่	ให้้แก่โรงพยาบาลี่
ศน่ย์สกลี่นคร	จ.สกลี่นคร	ซึ่้�งนายแพที่ย์สมโภช่	ธุร่ะกุลี่ภักด	่(ที่่�	2	จากซ้ึ่าย)	ผ่่อ้ำนวยการโรงพยาบาลี่	เป็นผ่่รั้บมอบ	
เพ่�อใช้่ในการตรวจวินจิฉัยค้นห้าความผิ่ดปกติขึ้องอวัยวะภายในร่างกายที่่�เป็นภาพจริงแบบเร่ยลี่ไที่ม์	 เอกซึ่เรย์แลี่ะ
ส่องตรวจภาพกระดก่แลี่ะข้ึ้อ	 โรคระบบที่างเดนิอาห้ารแลี่ะลี่ำไส้	 โรคระบบที่างเดนิปัสสาวะแลี่ะอ่�นๆ	 เป็นระบบ
สญัญาณดจิทัิี่ลี่	ซึ่้�งจะเกดิประโยช่น์สง่สุดในการรกัษัาผ้่่ป่วยในพ่�นที่่�	จ.สกลี่นคร	แลี่ะจงัห้วดัใกล้ี่เคย่ง	ณ	โรงพยาบาลี่ 
ศน่ย์สกลี่นคร	จ.สกลี่นคร	เม่�อเรว็ๆ	น่�

	 ดร.อภสิทิี่ธุิ�	อนันตนาถึรัตน	ประธุานคณะผ่่บ้ริห้ารแลี่ะกรรมการผ่่อ้ำนวยการให้ญ่	(กลี่าง)	มอบช่ดุเวช่ภณัฑ์์
สำห้รบัดแ่ลี่สุขึ้ภาพ	จำนวน	160	กล่ี่อง	ห้น้ากากอนามัย	จำนวน	206	กล่ี่อง	ยาลี่ะลี่ายเสมห้ะ	จำนวน	9,148	แผ่ง	
ยาฟ้์าที่ะลี่ายโจร	จำนวน	233	กล่ี่อง	แลี่ะยาโฮมโ่อพาที่	่จำนวน	376	ขึ้วด	รวมมล่ี่ค่ากว่า	700,000	บาที่	ให้้แก่ 
วดัพระบาที่น�ำพ	ุจ.ลี่พบรุ	่ซึ่้�งได้จดัตั�งโรงพยาบาลี่สนามธุรรมรักษ์ัเพ่�อดแ่ลี่ช่่วยเห้ลี่อ่ผ่่ป่้วยโควดิ-19	แลี่ะผ่่ป่้วยที่ั�วไป	
โดยมค่ณุเสกสันน์	ที่รัพย์สบ่สกลุี่	(ซ้ึ่าย)	จิตอาสาในความเมตตาจากห้ลี่วงพ่ออลี่งกต	วัดพระบาที่น�ำพ	ุเป็นผ่่แ้ที่น
รบัมอบ	แลี่ะมคุ่ณพศนิ	อนิที่รวงค์	(ขึ้วา)	วทิี่ยากรแลี่ะนกัแต่งห้นงัสอ่ธุรรมะ	ร่วมมอบ	ณ	อาคารกรงุเที่พประกนัภยั	
สำนกังานให้ญ่	เม่�อเร็วๆ	น่�
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