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	 ในปีี	2565	ที่่�ผ่่านมาเต็ม็ไปีด้้วยการเปีลี่่�ยนแปีลี่งแลี่ะความ
ท้ี่าที่ายมากมาย	 แต่็เราสามารถฟัันฝ่่าอุปุีสรรคเหล่ี่าน้�นมาได้้	
ส่วนหน่�งเพราะเราม่ความหว้งอุ้นแรงกล้ี่าที่่�คอุยผ่ลี่้กด้้นให้ 
เด้นิหน้าอุย่างไม่ลี่ด้ลี่ะจนปีระสบความสำเร็จที่่�ต้็�งใจไว้ในที่่�สุด้

		 เพ่�อุให้การเริ�มต้็นปีี	 2566	 เป็ีนไปีอุย่างราบร่�น	 กรงุเที่พ
ปีระกน้ภ้ัยขอุส่งต่็อุความหว้งด้้วยเร่�อุงราวด้่ๆ 	ใน	Cover	Story	
ที่่�บอุกเล่ี่าการสร้างความหว้งในต็้วเอุงแลี่ะส่งต่็อุความหว้ง 
ส่ค่นรอุบข้าง	เพ่�อุให้มพ่ลี่ง้แลี่ะแรงใจอุย่างต่็อุเน่�อุง

	 เม่�อุม่แรงใจที่่�ด้่ก็ต้็อุงม่สุขภัาพด้่ควบค่่ไปีด้้วย	 คอุลี่้มน์	
Health/Well-Being	 อุยากชวนมาร่้จ้กแลี่ะปี้อุงก้นโรค 
มะเรง็ปีอุด้เสย่แต่็เนิ�นๆ	หลี่ง้จากพบผ้่่ป่ีวยโรคน่�มากข่�นเร่�อุยๆ	
ซึ่่�งเป็ีนสาเหต็ุในการเส่ยช่วิต็อุ้นด้้บ	 2	 ขอุงคนไที่ย	 ส่วน 
ในคอุลี่ม้น์	Smart	Living	จะบอุกเล่ี่าปีระโยชน์ด้่ๆ 	ขอุงฟัังก์ชน้	
Sleep	 Tracking	 ท่ี่�จะช่วยปีรบ้ปีรงุคณุภัาพการนอุนขอุงเรา 
ให้ด้ข่่�นได้้

	 สำหรบ้ใครชอุบอุป้ีเด้ต็เที่รนด์้ใหม่ๆ	 แนะนำให้เปิีด้อุ่าน
คอุลี่ม้น์	Food	จะพาทุี่กคนมาส่อุงเที่รนด์้อุาหารมาแรงขอุงปีีน่� 
ที่้�งเร่�อุงวต้็ถดุ้บิยอุด้นยิม	 การต่็อุยอุด้ผ่ลี่ติ็ภัณ้ฑ์์ใหม่ๆ	 จาก
ว้ต็ถุด้ิบภัาคการผ่ลี่ิต็	 รวมถ่งผ่่้ผ่ลี่ิต็อุาหารใส่ใจสิ�งแวด้ล้ี่อุม
อุย่างเข้มข้น	เพราะผ่่บ้รโิภัคยุคใหม่คำนง่ถง่ปีระเด้น็ด้ง้กล่ี่าว
ในการต็ด้้สินใจซึ่่�อุมากยิ�งกว่าเด้มิ

	 ในโอุกาสน่�	 กรงุเที่พปีระกน้ภ้ัยขอุขอุบพระคณุที่กุท่ี่านที่่�
ให้ความไว้ใจมาโด้ยต็ลี่อุด้	 แลี่ะขอุอุำนวยพรให้ทีุ่กท่ี่านม ่
ความสุขที่กุๆ	วน้	มสุ่ขภัาพแขง็แรง	ปีราศจากโรคภ้ัยไข้เจ็บ	
แลี่ะปีระสบความสำเร็จที่กุด้้านต็ามที่่�หวง้ไว้

สุิ้ธ้ดา มล้ลา
Contributing Editor



ความสำเร็จ็แห่่งปีี 2565 ร็างวัลที่่�สะท้ี่อน
ความแข็ง็แกร่็งและการ็เติิบโติอย่่างยั่�งย่นื
ข็องกรุ็งเที่พปีร็ะกนัภัยั่

ท้ี่ศูที่างกร็ะเเสิ้โลกเปีล่�ย่นแปีลงไปีอย่่างร็วดเร็็ว ที่่ามกลางความที่้าที่าย่ใหม่ๆ ที่่�เก้ดข็้�นอยู่่เสิ้มอ ในปีี 2565 นับเปี็นอ่กปีีแห่งความสิ้ำาเร็็จ 
ข็องกร็ุงเที่พปีร็ะกันภััย่ที่่�ติอกย่ำ�าความเปี็นผูู้้นำาในธุร็ก้จปีร็ะกันวินาศูภััย่ ด้วย่ความแข็็งแกร็่งที่างด้านความมั�นคงที่างการ็เงิน ศูักย่ภัาพ 
ที่างการ็เเข็่งข็ันเเละผู้ลปีร็ะกอบการ็ที่่�ด่ พร็้อมการ็เปี็นแบร็นด์ที่่�คร็องใจคนไที่ย่มาอย่่างย่าวนาน การั็นติ่ด้วย่ร็างวัลเช้้ดชู้เก่ย่ร็ต้ิมากมาย่ 
จากสิ้ถาบันเเละองค์กร็ชั้�นนำาต่ิางๆ ที่ั�งในร็ะดับต่ิางปีร็ะเที่ศูเเละในปีร็ะเที่ศู สิ้ะท้ี่อนให้เห็นถึงความเป็ีนเลศู้ในการ็กำากับดแูลกจ้การ็ท่ี่�ด่อย่่างต่ิอเนื�อง 
โดย่คำานึงถึงผูู้้ม่ส่ิ้วนได้เสิ้่ย่ทีุ่กกลุ่มเปี็นสิ้ำาคัญ ควบคู่ไปีกับการ็ดำาเน้นธุร็กจ้บนพ้�นฐานข็องหลักธร็ร็มาภั้บาล เพ้�อให้องค์กร็เติ้บโติเเละพัฒนา
ติ่อไปีอย่่างย่ั�งย่ืน พร็้อมวิสิ้ัย่ที่ัศูน์ร็ะย่ะย่าวที่่�มุ่งข็ับเคลื�อนเพ้�อปีร็ะโย่ช้น์สิ้ังคม

จากการบริหารจด้้การอุงค์กรอุย่างมคุ่ณภัาพในทุี่กมิต็	ิท้ี่�งด้้านกลี่ยุที่ธ์์	การอุอุกแบบผ่ลิี่ต็ภัณ้ฑ์์	การให้บรกิารแก่ลี่ก่ค้าอุย่างเป็ีนธ์รรม	สร้างสรรค์นวต้็กรรม
ที่่�ที่้นสม้ย	 พ้ฒนาบุคลี่ากรอุย่างต่็อุเน่�อุง	 เเลี่ะความสามารถในการแข่งข้นที่่�ที่้ด้เที่่ยมนานาชาติ็	 กรุงเที่พปีระก้นภ้ัยจ่งได้้ร้บรางว้ลี่ใหญ่่ระด้้บโลี่กอุย่าง 
The European Award for Best Practices 2022	โด้ยม	่ด้ร.อุภัสิิที่ธิ์�	อุนน้ต็นาถร้ต็น	ปีระธ์านคณะผ้่่บรหิารแลี่ะกรรมการผ้่่อุำนวยการใหญ่่	รบ้รางว้ลี่ด้ง้กล่ี่าว
ในงาน	The	European	Award	for	Best	Practices	2022	จด้้โด้ย	European	Society	for	Quality	Research	(ESQR)	หรอุ่อุงค์กรสำรวจวจิย้ด้้านคณุภัาพ
แห่งยุโรปี	เพ่�อุเชดิ้ชอุ่งค์กรต้็นแบบท้ี่�วโลี่กที่่�มก่ารด้ำเนินธ์รุกจิอุย่างมป่ีระสทิี่ธ์ภิัาพ	ภัายใต้็กรอุบการปีระเมนิคณุภัาพต็ามมาต็รฐานสากลี่
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ด้้วยความโด้ด้เด่้นด้้านการมุ่งม้�นพ้ฒนาการด้ำเนินธุ์รกิจให้เติ็บโต็ 
อุย่างย้�งย่น	 โด้ยให้ความสำค้ญ่ด้้านสิ�งแวด้ล้ี่อุม	 ความรบ้ผ่ดิ้ชอุบต่็อุสง้คม	
แลี่ะบริหารงานต็ามหล้ี่กธ์รรมาภิับาลี่ท่ี่�ด้่	 (Environmental,	 Social	 and	
Governance	หรอุ่	ESG)	อุ่กท้ี่�งย้งมก่ารเต็รย่มความพร้อุมรอุงรบ้ความเส่�ยง
ใหม่ๆ	ท่ี่�จะเกดิ้ข่�นผ่่านแนวที่างการด้ำเนินงานแลี่ะการบริหารจด้้การปีระเด็้น
ต่็างๆ	ที่่�ชด้้เจนเเลี่ะครอุบคลุี่ม	บรษ้ิัที่ฯ	จง่ได้้ร้บการคด้้เล่ี่อุกให้อุย่ใ่นรายชือ่
หุน้ย่ังยนื THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565
ในกลีุ่ม่ธ์รุกจิการเงิน	 (Financials)	 จากการเข้าร่วมการปีระเมนิความย้�งย่น
ขอุงต็ลี่าด้หลี่้กที่ร้พย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 นอุกจากน่�ย้งได้้ร้บการประเมิน 
การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับดีเลิศ (Excellent CG 
Scoring) หรอืระดบั 5 ดาวตดิต่อกันอย่างต่อเนือ่ง	จากสมาคมส่งเสรมิสถาบน้
กรรมการบริษั้ที่ไที่ย	 (IOD)	 แลี่ะได้้ร้บมอุบเข็มกลัดเชิดชูเกียรติในโอกาส 
เข้าร่วมชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย	 จากงานจรรยาบรรณด่้เด่้น
หอุการค้าไที่ย	ปีระจำปีี	2565	 จ้ด้โด้ยคณะกรรมการต่็อุต้็านคอุร์รป้ีชน้แลี่ะ
ส่งเสริมจรรยาบรรณ	 หอุการค้าไที่ย	 ด้้วยการบริหารจ้ด้การอุงค์กรอุย่างม่
จรรยาบรรณ	 ต็ามหลี่ก้บรรษัท้ี่ภับิาลี่แลี่ะการกำกบ้ด้แ่ลี่กจิการที่่�ด่้	 มค่วาม
โปีร่งใส	ซ่ึ่�อุส้ต็ย์สจุรติ็	ปีฏิบ้ิติ็ต่็อุล่ี่กค้า	ค่ค้่า	แลี่ะพน้กงานอุย่างเท่ี่าเท่ี่ยม

ท่ี่ามกลี่างวกิฤติ็ต่็างๆ	ที่่�เกดิ้ข่�นในช่วงปีีท่ี่�ผ่่านมา	การปีรบ้ต้็วอุย่างเท่ี่าที่น้ 
ในที่กุสถานการณ์ขอุงกรุงเที่พปีระกน้ภัย้ที่ำให้บริษัท้ี่ฯ	ยน่หยด้้ความแขง็แกร่ง
ได้้อุย่างด้่เย่�ยมหล้ี่งเผ่ชิญ่ความท้ี่าที่ายคร้�งสำค้ญ่	 เเลี่ะกลี่้บมาเติ็บโต็ 
อุย่างยิ�งใหญ่่เป็ีนสุด้ยอุด้บริษ้ัที่ปีระก้นวินาศภ้ัยขอุงไที่ยด้้วยรางวัลบริษัท
ประกนัวนิาศภยัทีม่กีารบรหิารงานดเีด่น อันดบั 1 ประจำปี 2564	ในงานมอุบ
รางว้ลี่ปีระก้นภ้ัยด่้เด่้นครบวงจร	 ปีระจำปีี	 2565	 จ้ด้โด้ยสำน้กงานคณะ
กรรมการกำกบ้แลี่ะส่งเสริมการปีระกอุบธุ์รกิจปีระก้นภ้ัย	 (คปีภั.)	 จากการ
บริหารจ้ด้การท่ี่�มป่ีระสทิี่ธ์ภิัาพ	มส่ถานะการเงินที่่�ม้�นคง	พร้อุมบริหารความ
เส่�ยง	พฒ้นาผ่ลิี่ต็ภ้ัณฑ์์แลี่ะการบริการด้้านปีระก้นภ้ัยอุย่างต่็อุเน่�อุง	สร้างสรรค์
นว้ต็กรรมแลี่ะเที่คโนโลี่ยด้่้านการปีระกน้ภัย้เพ่�อุปีระโยชน์แก่ล่ี่กค้าแลี่ะสง้คม	
เเลี่ะย้งต็ระหนก้ถง่การด้แ่ลี่ลี่ก่ค้าที่่�ได้้รบ้ผ่ลี่กระที่บจากการแพร่ระบาด้ขอุง 
โควดิ้-19	 โด้ยได้้มก่ารปีรบ้เปีล่ี่�ยนระบบการที่ำงาน	 รวมพลี่ง้เจ้าหน้าท่ี่�ที่กุฝ่่าย 
ในอุงค์กร	 เพ่�อุเร่งด้ำเนินการด่้แลี่ลี่่กค้าแลี่ะค่่ค้าให้ได้้ร้บบริการที่่�สะด้วก	
รวด้เร็วแลี่ะพ่งพอุใจส่งสุด้	 ต็ลี่อุด้จนมุ่งพ้ฒนาศ้กยภัาพแลี่ะด่้แลี่เอุาใจใส่
พน้กงานให้ม่คุณภัาพช่วิต็ท่ี่�ด้่	 นำไปีส่่การให้บริการล่ี่กค้าได้้อุย่างม่
ปีระสิที่ธิ์ภัาพ	พร้อุมส่งเสรมิการสร้างจติ็สำนก่ให้พน้กงานมค่วามร้บผ่ดิ้ชอุบ
ต่็อุส้งคมอุย่างจริงจ้ง	 ผ่่านการจด้้กจิกรรมเพ่�อุสง้คมอุย่างต่็อุเน่�อุง	 ที่้�งการ 

ช่วยเหลี่อุ่ผ่่ด้้้อุยโอุกาสเเลี่ะผ่่ท้ี่่�เด้อุ่ด้ร้อุนในสถานการณ์ภ้ัยพบิติ้็ต่็างๆ	 แลี่ะ 
ด้้วยการมุ่งสร้างปีระโยชน์แก่ส้งคมเเลี่ะความต็้�งใจขยายการปีระก้นภั้ย 
ให้เข้าถ่งผ้่่คนในวงกว้าง	 บริษ้ัที่ฯ	 จ่งได้้ร้บรางว้ลี่บริษั้ที่ปีระก้นวินาศภ้ัย 
ที่่�ม่การส่งเสริมกรมธ์รรม์ปีระก้นภั้ยเพ่�อุปีระชาชนด่้เด่้น	 ปีระจำปีี	 2564 
จากงานด้ง้กล่ี่าวด้้วย	ซึ่่�งบรษ้ิัที่ฯ	ได้้รบ้รางวล้ี่น่�ติ็ด้ต่็อุก้นเป็ีนปีีท่ี่�	3	จากการ 
พฒ้นาเเลี่ะอุอุกแบบกรมธ์รรม์ปีระกน้ภัย้สำหรบ้รายย่อุยหรอุ่ไมโครอุนิชว้รน้ส์ 
ที่่�ม่ความคุม้ครอุงที่่�เข้าใจง่าย	 กำหนด้อุต้็ราเบ่�ยปีระก้นภ้ัยให้สอุด้คล้ี่อุงกบ้
ความต้็อุงการในราคาท่ี่�จ้บต้็อุงได้้	แลี่ะขยายช่อุงที่างการจำหน่ายให้สามารถ
เข้าถ่งปีระชาชนทุี่กกลุ่ี่ม	โด้ยเฉพาะเพ่�อุลี่ด้ภัาระแลี่ะเพิ�มความคุม้ครอุงให้แก่
ผ่่้ที่่�มร่ายได้้น้อุย	 นบ้เป็ีนส่วนหน่�งในการช่วยยกระด้บ้คุณภัาพช่วิต็ที่่�ด้แ่ลี่ะ 
เสริมสร้างความม้�นคงให้แก่เศรษัฐกจิขอุงปีระเที่ศ

การม่ผ่ลี่ติ็ภัณ้ฑ์์ปีระก้นภัย้ที่่�หลี่ากหลี่าย	ต็รงกบ้ความต้็อุงการขอุงต็ลี่าด้
เเลี่ะบริการที่่�ต็รงใจกลีุ่่มผ้่่บริโภัค	 ส่งผ่ลี่ให้กรุงเที่พปีระก้นภั้ยได้้ร้บความ 
ไว้วางใจจากลี่ก่ค้าด้้วยด่้ต็ลี่อุด้มา	โด้ยสามารถคว้า	2	รางวล้ี่สดุ้ยอุด้นว้ต็กรรม
สนิค้าแลี่ะบรกิารแห่งปีี	 Business+ Product of the Year Awards 2022 
ประเภทสนิค้าและบรกิารกลุม่ประกนัยอดเยีย่มแห่งปี ผลติภณัฑ์์ประกนัภยั
รถยนต์ประเภท 1	 ซึ่่�งบริษัท้ี่ฯ	 ได้้รบ้รางวล้ี่ติ็ด้ต่็อุก้น	 3	 ปีีซ้ึ่อุน	 แลี่ะกลุ่ี่ม
ผ่ลี่ติ็ภ้ัณฑ์์ปีระก้นสขุภัาพ	ปีระก้นภ้ัย	3	โรคกวนใจ	ได้้รบ้รางวล้ี่ต็ดิ้ต่็อุกน้ถง่	
2	ปีีซ้ึ่อุน		จากงานมอุบรางว้ลี่	Business+	Product	of	the	Year	Awards	2022	
จด้้โด้ยนิต็ยสาร	Business+	ร่วมกบ้วิที่ยาลี่ย้การจ้ด้การ	มหาวทิี่ยาลี่ย้มหิด้ลี่	
สะท้ี่อุนให้เหน็ถ่งศ้กยภัาพแลี่ะความต้็�งใจในการพฒ้นาผ่ลิี่ต็ภ้ัณฑ์์ปีระกน้ภ้ัย
ที่่�หลี่ากหลี่าย		 เหมาะสมก้บความเส่�ยงแลี่ะการใช้ช่วิต็ขอุงผ้่่บริโภัคท่ี่� 
เปีลี่่�ยนเเปีลี่งอุย่เ่สมอุ		พร้อุมยกระด้บ้การบรกิารด้้วยเที่คโนโลี่ยแ่ลี่ะนวต้็กรรม
ที่่�ที่น้สมย้	สะด้วกรวด้เร็ว	ใส่ใจในที่กุความต้็อุงการขอุงลี่ก่ค้า

ขณะเด้ย่วกน้บริษ้ัที่ฯ	 ยง้ได้้รบ้รางวัล Best Customer Focus Award 
สุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มุ่งเน้นความสำเร็จและความพึงพอใจสูงสุดของ
ลกูค้าเป็นสำคญั	ซึ่่�งได้้ร้บต็ดิ้ต่็อุก้นเป็ีนปีีที่่�	2	จากงานมอุบรางวล้ี่	Thailand	
Top	Company	 Awards	 2022	 จ้ด้โด้ยนิต็ยสาร	 Business+	 ร่วมก้บ
มหาวิที่ยาล้ี่ยหอุการค้าไที่ย	เพ่�อุยกย่อุงอุงค์กรที่่�ม่ผ่ลี่การด้ำเนินงานยอุด้เย่�ยม
แลี่ะมค่วามเป็ีนเลิี่ศในแต่็ลี่ะด้้าน	ซึ่่�งกรุงเที่พปีระกน้ภัย้ได้้ให้ความสำค้ญ่กบ้
การพฒ้นาผ่ลิี่ต็ภ้ัณฑ์์แลี่ะการบริการในทุี่กๆ	 ด้้าน	 สอุด้คล้ี่อุงกบ้วิส้ยท้ี่ศน์ 
มุง่เป็ีนที่่�สุด้ในใจลี่ก่ค้าที่่�บริษัท้ี่ฯ	ยด่้ม้�นมาโด้ยต็ลี่อุด้	
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	รวมถง่	2	รางว้ลี่ใหญ่่จากงาน	Thailand’s	Smart	Awards	2022	อุย่าง
รางวัลประเภทองค์กร ในสาขาองค์กรด้านการจัดการยอดเยี่ยม (Smart	
Management	Company	Awards)	แลี่ะรางวัลประเภทผลติภณัฑ์์ ในสาขา
สุดยอดผลติภณัฑ์์ขวญัใจมหาชน	(Most	Admire	Products)	ได้้แก่	ปีระกน้ภัย้ 
รถยนต์็	 จด้้โด้ยกรมส่งเสรมิอุตุ็สาหกรรม	 กระที่รวงอุตุ็สาหกรรม	 ร่วมก้บ
บริษ้ัที่	ณ	ด่้	เนท็ี่เวอุร์ค	พบ้ลี่ชิชิ�ง	จำก้ด้	จากการที่่�บรษ้ิัที่ฯ	มผ่่ลี่งานโด้ด้เด่้น
ด้้านการบริหารจ้ด้การยอุด้เย่�ยม	 มก่ารนำกลี่ยุที่ธ์์มาใช้พฒ้นาแลี่ะปีระยุกต์็
ใช้กบ้อุงค์กรได้้อุย่างเหมาะสมในสภัาวะเศรษัฐกจิปัีจจบุน้	 ต็ลี่อุด้จนมก่าร
อุอุกแบบแลี่ะพ้ฒนาผ่ลิี่ต็ภ้ัณฑ์์ปีระก้นภ้ัยรถยนต์็ให้ม่ความหลี่ากหลี่าย	
สอุด้คล้ี่อุงต่็อุความต้็อุงการขอุงผ้่่บริโภัค	

นอุกเหน่อุจากการมุ่งเน้นความใส่ใจไปีท่ี่�การด้่แลี่ล่ี่กค้าแล้ี่ว	 บริษ้ัที่ฯ 
ยง้ให้ความสำค้ญ่กบ้การบริหารที่ร้พยากรบุคคลี่อุย่างเป็ีนธ์รรมเเลี่ะเท่ี่าเท่ี่ยม	
ด้เ่เลี่ความปีลี่อุด้ภ้ัย	เเลี่ะอุาช่วอุนามย้	ต็้�งเเต่็พนก้งานในบริษัท้ี่ไปีจนถง่ชมุชน	
เเลี่ะผ่่ท้ี่่�ที่ำงานต็ลี่อุด้ห่วงโซ่ึ่อุปุีที่าน	 ด้้วยหากอุงค์กรมค่วามเเข็งเเกร่งเเลี่ะ
ม้�นคงจากภัายในแล้ี่วก็จะส่งต่็อุพล้ี่งเพ่�อุพ้ฒนาส้งคมโด้ยรวมได้้ด้่ยิ�งข่�น 
ผ่สานกบ้กระเเสเที่รนด์้โลี่กท่ี่�ผ่่บ้ริโภัค	น้กลี่งทุี่น	พน้ธ์มิต็รธุ์รกิจ	เเลี่ะพนก้งาน
รุ่นใหม่ต่็างก็ม่ความต้็อุงการท่ี่�จะร่วมงานก้บบริษั้ที่ท่ี่�ม่จุด้ย่นในด้้านส้งคม 
ที่่�จริงใจเเลี่ะโปีร่งใสมากข่�น

โด้ยในปีี	 2565	 กรุงเที่พปีระก้นภ้ัยได้้ร้บหลี่ายรางว้ลี่ใหญ่่ด้้านพ้ฒนา
พนก้งานที่่�สะท้ี่อุนให้เห็นถง่ความสำเร็จในด้้านการด่้แลี่สวส้ดิ้การแลี่ะส่งเสริม
คุณภัาพช่วิต็การที่ำงาน	 ได้้แก่	 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้าน
แรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิารแรงงาน ประจำปี 2565 ระดบัประเทศ ต่็อุเน่�อุง
เป็ีนปีีที่่�	4	ปีระเภัที่สถานปีระกอุบกจิการขนาด้ใหญ่่	จากกรมสวส้ด้กิารแลี่ะ
คุม้ครอุงแรงงาน	กระที่รวงแรงงาน	รางวลัองค์กรต้นแบบความยัง่ยนืในตลาด
ทนุไทย ด้านสนบัสนุนคนพกิาร ประเภทดีเด่น	จากสำนก้งานคณะกรรมการ
กำกบ้หลี่ก้ที่รพ้ย์แลี่ะต็ลี่าด้หลี่ก้ที่รพ้ย์	 ร่วมก้บกระที่รวงแรงงาน	 ด้้วยความ
มุง่ม้�นส่งเสริมความเท่ี่าเที่ย่ม	ม่นโยบายเปิีด้โอุกาสการจ้างงานแลี่ะสนบ้สนุน
อุาชพ่คนพิการในอุงค์กรเพิ�มข่�น	รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 ในการประกวด
กองทุนสำรองเลีย้งชพีดเีด่น ครัง้ท่ี 10 ประจำปี 2565 ประเภทกองทุนเดีย่ว 
Single Fund กองทุนสำรองเลีย้งชพี	จด้้โด้ยสมาคมกอุงทุี่นสำรอุงเลี่่�ยงชพ่

ที่้�งหมด้น่�เป็ีนรางวล้ี่เกย่รต็ยิศที่่�เป็ีนความภัาคภัม่ใิจขอุงกรุงเที่พปีระกน้ภ้ัย 
ที่่�สะท้ี่อุนให้เหน็ถ่งความสำเรจ็ในการยกระด้บ้อุงค์กรในที่กุมติิ็	 ความแข็งแกร่ง 
ที่่�สามารถก้าวผ่่านพ้นสถานการณ์วิกฤติ็	 การคำน่งถ่งความร้บผิ่ด้ชอุบ 
ต่็อุสง้คมแลี่ะสิ�งแวด้ล้ี่อุม	 แลี่ะความมุง่ม้�นพฒ้นาอุย่างไม่หยดุ้นิ�งมาต็ลี่อุด้
ระยะเวลี่ากว่า	75	ปีี	อุน้เป็ีนรากฐานสำคญ้่ที่่�พร้อุมจะส่งเสริมให้อุงค์กรเติ็บโต็
อุย่างม้�นคงแลี่ะย้�งยน่ในช่วงเวลี่านบ้ต่็อุจากน่�	
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ความห่วังไม่สิ�นสดุ
ความหวังเปีร็ีย่บเสิ้มือนเช้ื�อเพล้งให้เร็าม่พลังใจพร็้อมฟัันฝ่่าอุปีสิ้ร็ร็คและปีัญหาติ่างๆ ได้ ย่้�งในช้่วงเวลาแห่งการ็เปีล่�ย่นแปีลงและการ็ 
ก่อติัวข็องปีัญหาร็อบด้านอย่่างในปีัจจุบัน เร็าย่้�งติ้องการ็ความหวังเพ้�อมาผู้ลักดันติัวเองให้เด้นหน้าติ่อไปีได้ ถึงเวลาที่่�เร็าจะเริ็�มติ้นปีีใหม ่
ด้วย่ความหวังและพลังใจอย่่างเติ็มเปีี�ย่ม แล้วอนาคติที่่�สิ้ดใสิ้คงอยู่่ไม่ไกลเก้นเอื�อมแน่นอน

ที่ำาไมความหวังถึงสิ้ำาคัญกับคนเร็า
	 เราต้็อุงเข้าใจเส่ยก่อุนว่าความหวง้ค่อุอุะไร	 จง่จะเหน็ถ่งความสำคญ้่

ขอุงความหวง้	 ในความเป็ีนจริงแล้ี่วแต่็ลี่ะคนมนิ่ยามความหว้งแต็กต่็างก้น
อุอุกไปี	แต่็โด้ยรวมแล้ี่วจะหมายถง่ความปีรารถนาให้สิ�งต่็างๆ	เปีล่ี่�ยนแปีลี่ง
ไปีในที่างที่่�ด่้ข่�น	แลี่ะต้็อุงการสถานการณ์ท่ี่�ด่้ข่�นอุย่างมาก

	 ขณะที่่�แพที่ย์หญิ่งปีราน	่ปีวณ่ชนา	จิต็แพที่ย์เด็้กแลี่ะวย้รุน่	โรงพยาบาลี่
มนารมย์	 เข่ยนอุธ์ิบายความหว้งในเว็บไซึ่ต์็	 www.manarom.com	 ว่า 
ความหวง้หมายถง่สิ�งที่่�คาด้หวง้ว่าจะเกิด้ข่�นในอุนาคต็	 หากเราได้้ต้็ด้สินใจ
ที่ำสิ�งหน่�งลี่งไปีโด้ยมเ่ป้ีาหมายที่่�ต้็อุงการไปีให้ถง่	ความหวง้ปีระกอุบไปีด้้วย
การม่อุิสระในการต้็ด้สินใจแลี่ะเส้นที่างที่่�จะไปีให้ถ่งสิ�งที่่�หว้ง	 เม่�อุคนเรา 
มค่วามคาด้หวง้แลี่ะต็้�งเป้ีาหมายเอุาไว้	เป็ีนธ์รรมด้าท่ี่�ย่อุมต้็อุงเจอุกบ้อุุปีสรรค	
ความหว้งจะเป็ีนสิ�งที่่�ที่ำให้เราพยายามที่ำต่็อุไปีแลี่ะช่วยให้รบ้ม่อุก้บปัีญ่หา
ต่็างๆ	ที่่�เกิด้ข่�นได้้

	 ด้ง้น้�นความหวง้จง่เป็ีนสิ�งสำคญ้่สำหรบ้มนษุัย์ในที่กุๆ	ด้้าน	ที่้�งสขุภัาพ	
การที่ำงาน	 การศก่ษัา	 แลี่ะความหมายในการใช้ช่วิต็ไม่ที่างใด้กท็ี่างหน่�ง 
ไม่เพย่งช่วยให้เราที่นร้บสถานการณ์ปัีจจบุน้ที่่�ยากลี่ำบากได้้มากข่�นเท่ี่าน้�น	

แต่็ยง้ปีรบ้ปีรุงช่วิต็ขอุงเราให้ด้ข่่�นได้้	 เพราะความหวง้จะกระตุ้็นให้เราลี่งมอุ่ที่ำ 
เพ่�อุให้ม้นเกดิ้ข่�นจรงิ	เสมอุ่นเป็ีนกญุ่แจสำค้ญ่ที่่�ปีลี่ด้ลี่อ็ุกต็ว้เราให้หลี่ดุ้พ้นจาก
ปัีญ่หาแลี่ะอุุปีสรรคต่็างๆ	ได้้

3 ข็้อสิ้ังเกติเสิ้่�ย่งร็ู้สิ้ึกสิ้้�นหวัง
ในชว่ติ็ขอุงคนเราไม่จำเป็ีนต้็อุงม่ความหว้ง	บางช่วงชว่ติ็อุาจพบเจอุความ

สิ�นหว้งที่้�งแบบร้่ต็้วแลี่ะไม่ร้่ต็้ว	 กรมสุขภัาพจิต็จ่งม่แคมเปีญ่	 See	 You	
Tomorrow	 แล้ี่วเจอุก้นว้นพรุง่น่�	 เพ่�อุให้ที่กุคนต็ระหนก้ถง่การส้งเกต็ต็นเอุง 
ว่ามค่วามเส่�ยงในการร้่สก่สิ�นหวง้หร่อุไม่	 โด้ยสง้เกต็ต็ว้เอุงหรอุ่คนรอุบข้าง 
3	ปีระการด้้งต่็อุไปีน่�

1. ความคิดและความรู้สึกที่สุดข้ัว	 เช่น	 ร้่ส่กไร้ที่างอุอุกโด้ยสมบ่รณ์ 
ร่ส้ก่ผิ่ด้อุย่างไม่สามารถให้อุภัย้ได้้	หรอุ่โกรธ์เกลี่ย่ด้อุย่างรุนแรง	ซ่ึ่�งความคดิ้
แลี่ะความร่ส้ก่เช่นน่�เป็ีนปัีจจ้ยนำไปีส่ก่ารสิ�นหวง้หรอุ่หมด้ใจได้้ง่าย	

2. รู้สึกยอมแพ้ไปหมด เช่�อุม้�นว่าไม่สามารถเปีล่ี่�ยนแปีลี่งอุะไรได้้แล้ี่ว	อุาจ
บ่นแลี่ะต็ำหนิมากข่�น	 แต่็ขาด้แรงที่่�จะเด้ินเพ่�อุให้เกิด้การเปีล่ี่�ยนแปีลี่ง 
ไปีส่่สถานการณ์ที่่�ด้ข่่�น
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3. แยกตัวจากสงัคม ซ่ึ่�งยิ�งแยกต้็วมากเท่ี่าไร
ก็จะที่ำให้ต้็วเราเอุงน้�นจมอุย่่ก้บความเช่�อุแลี่ะ
ความสิ�นหว้งขอุงต็นเอุงมากข่�น	 การต็ด้้ขาด้จาก
ส้งคมจะนำไปีส่ค่วามวติ็กกง้วลี่แลี่ะอุาการซ่ึ่มเศร้า 
ที่่�มากข่�น	กจ็ะยิ�งที่ำให้ร่ส้ก่สิ�นหวง้มากข่�นต็ามไปีด้้วย

หากเราหร่อุคนใกล้ี่ชิด้ม่ความเส่�ยงต่็างๆ	
เหล่ี่าน่�อุาจนำไปีส่่ความร้่ส่กท้ี่อุแท้ี่สิ�นหว้ง	 ซึ่่�ง 
นำไปีส่่การส่ญ่เส่ยด้้านสุขภัาพจิต็ได้้ในที่่�สุด้ 
จ่งจำเป็ีนจะต้็อุงสร้างความหว้งให้ต็้วเอุงหร่อุ 
คนรอุบข้างเพ่�อุมพ่ล้ี่งใจในการเดิ้นหน้าต่็อุไปี

วิธ่สิ้ร็้างความหวัง
	 สำหร้บใครที่่�ร่้ส่กสิ�นหว้งแลี่ะท้ี่อุแท้ี่หมด้ 

แรงใจ	 อุยากให้ร่้ว่าเราทุี่กคนม่ศ้กยภัาพในการ
สร้างความหว้งให้ต็นเอุงข่�นมาใหม่เสมอุ	 เพ่ยง 
เริ�มต้็นจากปีรบ้ความคิด้ขอุงเราไปีจนถง่การร้บ
ความช่วยเหลี่่อุจากคนรอุบข้าง	 เช่�อุได้้เลี่ยว่า 
เราจะกลี่บ้มามค่วามหวง้อุย่างแน่นอุน

• เช่ือว่าคณุสามารถบรรลเุป้าหมายได้	 เม่�อุ
เราร่ส้ก่สิ�นหวง้แลี่ะไร้ค่า	ให้ลี่อุงกำหนด้เป้ีาหมาย
ชว่ติ็ข่�นมาใหม่	 แล้ี่วเช่�อุม้�นในต็ว้เอุงว่าจะบรรลี่ ุ
เป้ีาหมายแลี่ะคว้าความสำเรจ็น้�นอุย่างหน้กแน่น	

การที่ำเช่นน่�จะช่วยสร้างแรงจง่ใจในการผ่ล้ี่กด้้น
ต้็วเอุงแลี่ะกลี่บ้มามค่วามหวง้ได้้	 โด้ยเป้ีาหมาย 
ด้ง้กล่ี่าวไม่จำเป็ีนต้็อุงเป็ีนอุะไรใหญ่่โต็	อุาจจะเริ�ม
จากสิ�งเลี่ก็ๆ	แล้ี่วค่อุยๆ	กำหนด้เป้ีาหมายที่่�ใหญ่่
ข่�นไปีเร่�อุยๆ

• ทบทวนความสำเรจ็ในอดตี	 เพย่งที่บที่วน
ย้อุนกล้ี่บไปียง้ความสำเรจ็ในช่วติ็ท่ี่�ผ่่านมา	 เราอุาจ 
จะต็ระหนก้ได้้ว่าเราเคยผ่่านที่้�งเร่�อุงเลี่วร้ายแลี่ะ
ปีระสบความสำเร็จน้บไม่ถ้วน	 ด้้วยวิธ์น่่�จะที่ำให้
เรากลี่บ้มาม่ความหวง้เพิ�มข่�น	พร้อุมเต่็อุนต็ว้เอุง
เสมอุว่าไม่ม่อุะไรเลี่วร้ายเสมอุไปี	 แลี่ะบางสิ�ง 
บางอุย่างสามารถพลิี่กผ่น้กลี่บ้มาด่้ได้้เช่นก้น

เคล็ดลับสิ้่งติ่อความหวังสิู้่คนร็อบข็้าง 
นอุกจากการสร้างความหวง้ให้ต้็วเอุงแล้ี่ว	เรายง้สามารถส่งต่็อุความหวง้ให้คนรอุบข้างได้้	ไม่ว่าจะเพ่�อุนฝ่ง่	คนร้ก	คนในครอุบคร้ว	หรอุ่แม้แต่็คนใน

สง้คมได้้	เพ่�อุให้พวกเขามค่วามหวง้แลี่ะแรงใจในการเผ่ชญิ่ปัีญ่หาแลี่ะอุปุีสรรคในช่วติ็อุก่คร้�ง

หากเราพบว่าคนในครอุบครว้	 เพ่�อุน	 หร่อุคนรอุบข้างปีระสบปัีญ่หาแลี่ะ
ต้็อุงการความช่วยเหลี่อุ่	อุย่ารร่อุเด็้ด้ขาด้	จงอุย่่เคย่งข้างพวกเขา	ไม่ว่าเรา
จะให้ความช่วยเหล่ี่อุได้้เลี่ก็น้อุยเพย่งใด้กม็ค่วามหมายสำหรบ้คนที่่�กำล้ี่ง
ลี่ำบากเสมอุ

• ช่วยให้พวกเขาค้นพบสิง่ทีช่อบ
ว่ากน้ว่าคนเราจะมค่วามสุขแลี่ะม่ความหวง้เม่�อุพวกเขาขบ้เคลี่่�อุนชว่ติ็

ด้้วยความปีรารถนาแลี่ะม่เส้นที่างช่วติ็ท่ี่�ช้ด้เจน	 แต่็คนอุ่กไม่น้อุยกย็ง้หา 
เป้ีาหมายไม่เจอุหรอุ่ร่ส้ก่หลี่งที่างจนสิ�นหว้งในที่่�สุด้	ที่างที่่�ด่้เราควรย�ำเต่็อุน
ถ่งจุด้แขง็ขอุงเขา	สิ�งที่่�พวกเขาที่ำได้้ด้	่แลี่ะสิ�งที่่�พวกเขาชอุบที่ำ	เพ่�อุให้เขา
ต้็�งความหว้งแลี่ะพยายามจนปีระสบความสำเรจ็ให้ได้้

• สานสมัพนัธ์อย่างต่อเนือ่ง
อุก่สิ�งที่่�สำค้ญ่ไม่แพ้ก้นค่อุการต็ิด้ต่็อุพ่ด้คุยก้บพวกเขาอุย่างต่็อุเน่�อุง	

เพราะไม่มข่อุงขวญ้่ใด้ที่่�เราจะมอุบให้จะด่้ไปีกว่าเวลี่าอุ่กแล้ี่ว	จงอุย่ต่็รงน้�น
เพ่�อุเฉลี่ิมฉลี่อุงก้บพวกเขาเม่�อุพวกเขาม่ความสุข	 หร่อุอุย่่เค่ยงข้างเพ่�อุ
ปีลี่อุบโยนเม่�อุพวกเขาเศร้า	 แม้ด่้จะเป็ีนอุะไรที่่�เร่ยบง่าย	 แต่็เช่�อุเถอุะว่า	
มากเกินพอุท่ี่�จะที่ำให้คนข้างๆ	ร้่สก่ด่้แลี่ะม่หว้งได้้

• แสดงความรักและความห่วงใย
ไม่ว่าใครกอ็ุยากได้้ร้บความร้กแลี่ะห่วงใยจากคนรก้	ครอุบครว้	เพ่�อุนฝ่ง่	

หรอุ่คนรอุบข้างเสมอุ	 แม้เราไม่ม่ที่างร้่ว่าพวกเขากำลี่ง้เผ่ชิญ่ก้บเร่�อุงราว
หรอุ่ปัีญ่หาอุะไรในช่วิต็	แต่็การพยายามแสด้งความรก้แลี่ะห่วงใยอุย่างจรงิใจ
จะส่งต่็อุความร่ส้ก่ให้พวกเขาร้่ว่ามค่นห่วงใยจริงๆ	แลี่ะจะที่ำให้พวกเขาม่
ความหว้งแลี่ะกำลี่ง้ใจข่�นมาได้้

• ยอมรับในส่ิงท่ีเขาเป็น
ไม่มใ่ครในโลี่กที่่�สมบร่ณ์แบบ	 ที่กุคนล้ี่วนม่ข้อุบกพร่อุงในแบบต่็างๆ	

ที่้�งสิ�น		ถ้าม่ใครบางคนสามารถมอุงข้ามจดุ้อุ่อุนแลี่ะยอุมรบ้ต้็วเราในแบบ
ที่่�เป็ีนจริงๆ	 เราย่อุมร่ส้ก่ม่ความหวง้อุก่คร้�ง	 น่�จง่เป็ีนสิ�งที่่�เราควรจะที่ำให้
คนอุ่�นร้่สก่ด้้วยเช่นก้น	ไม่ว่าพวกเขาจะเป็ีนใครแลี่ะที่ำอุะไรมา	คณุกพ็ร้อุม
จะเข้าใจแลี่ะแสด้งความร้กท่ี่�ไม่ม่เง่�อุนไข	แลี่ะที่ำให้พวกเขาร้่สก่ม่ค่าอุย่าง
ที่่�ไม่เคยมาก่อุน

• ยืน่มือเข้าไปช่วยเหลอื
บ่อุยคร้�งที่่�คนหมด้กำล้ี่งใจแลี่ะสิ�นหวง้จะไม่เอุ่ยปีากขอุความช่วยเหลี่อุ่

อุอุกมา	ท้ี่�งๆ	ที่่�ต้็อุงการความช่วยเหลี่อุ่จากคนรอุบข้างไม่ที่างใด้ก็ที่างหน่�ง	

• โฟกัสมมุมองบวก	 ที่กุคร้�งที่่�เราเผ่ชิญ่หน้า
กบ้สถานการณ์แลี่ะอุปุีสรรคอุน้ท้ี่าที่าย	 ขอุให้มุง่
ความสนใจไปีที่่�สิ�งด่้ๆ	หรอุ่มมุมอุงบวกเสมอุ	ไม่ว่า
สิ�งเหล่ี่าน้�นจะเลี่็กน้อุยหร่อุด่้ไม่สำค้ญ่ก็ต็าม	
เพราะการโฟัก้สมมุมอุงบวกจะที่ำให้เรามอุงเหน็
โอุกาสแลี่ะไม่บ้�นที่อุนกำลี่้งใจ	 แถมย้งจะสร้าง
ความหวง้ให้ต็ว้เอุงอุก่ด้้วย

• มองความเป็นไปได้ในชวิีต ไม่ใช่ข้อจำกดั 
เม่�อุไรก็ต็ามที่่�เราร้่สก่สญ่่เส่ยความหวง้	แล้ี่วน่กถง่
แต่็สิ�งที่่�เป็ีนไปีไม่ได้้หร่อุอุปุีสรรคขวากหนามต่็างๆ	
ก็ยิ�งจะที่ำให้ความหวง้ริบหร่�ยิ�งกว่าเด้ิม	 ในที่าง
กลี่้บก้นหากเราน่กถ่งภัาพอุนาคต็ที่่�เต็็มไปีด้้วย
โอุกาสแลี่ะความเป็ีนไปีได้้	 ย่อุมมผ่่ลี่ให้เราต้็�งใจ 
ที่่�จะหาวิธ่์ที่่�จะที่ำให้เป็ีนจริงข่�นมา	 การมมุ่มมอุง
แบบน่�จะช่วยสร้างแรงบน้ด้าลี่ใจแลี่ะพลี่ง้ให้คณุ
ก้าวต่็อุไปีไม่ว่าจะพบอุปุีสรรคอุะไรก็ต็าม

• รับความช่วยเหลอืจากคนรอบข้าง เราไม่
จำเป็ีนต้็อุงเผ่ชิญ่ปัีญ่หาอุย่างสิ�นหว้งเพ่ยงลี่ำพ้ง	
หากเรามเ่พ่�อุนสนทิี่	คนรก้	หรอุ่ครอุบครว้ท่ี่�เต็ม็ใจ
ช่วยเหลี่อุ่	ลี่อุงเปิีด้โอุกาสให้พวกเขาช่วยเหล่ี่อุ	หรอุ่
อุย่างน้อุยก็ปีรก่ษัาแลี่ะส่งต่็อุความหวง้กน้แลี่ะกน้	
ไม่แน่ว่าความช่วยเหลี่่อุขอุงพวกเขาอุาจจะช่วย 
ให้เรากลี่บ้มามค่วามหวง้ก็ได้้
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ร็้เ้ท่ี่าที่นัโร็คมะเร็ง็ปีอด 
ร็ู้หรื็อไม่ว่ามะเร็็งปีอดเป็ีนสิ้าเหติุการ็เสิ้่ย่ช้่วิติอันดับ 2 ข็องคนไที่ย่ โดย่เป็ีนมะเร็็งท่ี่�พบบ่อย่ในผูู้้ช้าย่เป็ีนอันดับ 1 และอันดับ 3 ในผูู้้หญ้ง 
ท่ี่�สิ้ำาคัญการ็ติร็วจคัดกร็องให้พบโร็คมะเร็็งปีอดในร็ะย่ะแร็กย่ังที่ำาได้ย่าก ส่ิ้งผู้ลให้อัติร็าการ็เสิ้่ย่ช้่วิติค่อนข้็างสิู้ง ที่างที่่�ด่เร็าควร็ร็ู้เท่ี่าที่ันและ 
หล่กเล่�ย่งปัีจจยั่ท่ี่�อาจที่ำาให้เกด้โร็คมะเร็ง็ปีอดกนั

ปีัจจัย่เสิ้่�ย่งข็องการ็เก้ดโร็คมะเร็็งปีอด
1. สูบบหุร่ี รวมถง่ยามวนต่็างๆ	เป็ีนสาเหต็สุำคญ้่ที่่�สดุ้ขอุงโรคมะเรง็ปีอุด้	

ว่ากน้ว่าผ่่ส้บ่บุหร่�อุาจมโ่อุกาสเป็ีนมะเร็งปีอุด้มากกว่าคนไม่สบ่ถง่	 10	 เท่ี่า	
อุย่างไรกต็็ามแม้เราจะไม่ได้้ส่บบหุร่�แต่็สด่้ด้มควน้บหุร่�ที่่�ผ่่อุ้่�นสบ่กม็ค่วามเส่�ยง
สง่กว่าคนที่้�วไปี	เพราะในควน้บหุร่�มส่ารก่อุมะเรง็มากกว่า	60	ชนดิ้

2. สัมผัสสารก่อมะเร็ง การรบ้สารแร่ใยหนิหรอุ่แอุสเบสต็อุส	ซึ่่�งมก้นำมา
ใช้ในอุตุ็สาหกรรมหลี่ายชนิด้	 เช่น	 การก่อุสร้าง	 โครงสร้างอุาคาร	 ผ้่าเบรก	
ฉนวนกน้ความร้อุน	 สิ�งที่อุ	 เหมอุ่งแร่	 เป็ีนต้็น	 สามารถที่ำให้เกดิ้มะเรง็ปีอุด้
มากกว่าคนที่้�วไปี	5	 เท่ี่า	นอุกจากน่�ยง้มส่ารอุ่�นๆ	ที่่�อุาจก่อุให้เกดิ้โรคมะเรง็
ปีอุด้ได้้	ไม่ว่าจะเป็ีนสารหน	่นกิเกลิี่	โครเมย่ม	แลี่ะมลี่ภัาวะในอุากาศ

3. โรคปอด ผ่่ท้ี่่�เคยมร่อุยแผ่ลี่เป็ีนขอุงโรคที่่�ปีอุด้	เช่น	วณ้โรคปีอุด้	ถงุลี่ม
โป่ีงพอุง	ล้ี่วนมโ่อุกาสเกิด้มะเรง็ปีอุด้ส่งกว่าคนที่้�วไปี

4. พันธุกรรม ผ่่ท้ี่่�มพ่่อุแม่พ่�น้อุงเป็ีนโรคมะเรง็ปีอุด้มค่วามเส่�ยงต่็อุการเป็ีน
โรคมะเรง็ปีอุด้แม้ไม่ได้้ส่บบุหร่�กต็็าม

สิ้ัญญาณเตืิอนเป็ีนมะเร็็งปีอด
	 ควรพบแพที่ย์เพ่�อุต็รวจโรคมะเรง็ปีอุด้เม่�อุพบอุาการผ่ดิ้ปีกต็ดิ้ง้ต่็อุไปีน่�
	 •	ไอุเร่�อุรง้ต็ดิ้ต่็อุก้นมากกว่า	2	สป้ีด้าห์
	 •	ไอุมเ่สมหะปีนเลี่อุ่ด้

	 •	หายใจลี่ำบาก	เหน่�อุยหอุบ
	 •	เจ็บหน้าอุกหรอุ่ห้วไหล่ี่	น�ำหน้กลี่ด้
	 •	ปีอุด้ติ็ด้เช่�อุบ่อุย
	 •	เหน่�อุยง่าย	อุ่อุนเพลี่ย่	เบ่�อุอุาหาร
	 •	น�ำหน้กลี่ด้ไม่ที่ราบสาเหต็ุ

วิธ่ปีฏิ้บัติ้เพ้�อหล่กเล่�ย่งโร็คมะเร็็งปีอด    
	 1.	หยุด้สบ่บหุร่�หรอุ่หลี่ก่เลี่่�ยงการอุย่ใ่กล้ี่ชดิ้ผ่่ท้ี่่�สบ่บหุร่�
	 2.	ป้ีอุงกน้ต้็วจากการส้มผ่ส้แร่ใยหินแลี่ะมลี่ภัาวะในอุากาศ
	 3.	หล่ี่กเล่ี่�ยงการรบ้ปีระที่านอุาหารท่ี่�ม่ไขม้นส่ง
	 4.	ร้บปีระที่านผ่้กแลี่ะผ่ลี่ไม้	 อุอุกกำลี่้งกายสม�ำเสมอุ	 แลี่ะพ้กผ่่อุน 
ให้เพ่ยงพอุเพ่�อุเพิ�มภัมิ่คุม้กน้ขอุงร่างกาย

อ้้างอ้งิจาก : 
• https://pr.moph.go.th/index.php?url=pr/detail/2/02/171812/ 
• https://www.nci.go.th/th/Knowledge/downloads/0013.pdf 
• https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/621/Lungcancer
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หมายเหตุ 
1. เบี้ยประกันภัยดังกลาวรวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพิ่มแลว
2. ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3. การแถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจายเงินตามสัญญาประกันภัย
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

เง�่อนไขการรับประกันภัย
1. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต 6 - 60 ป
2. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนใหปดขึ้น
3. ผูเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยไดคนละ 1 ฉบับ
4. มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 30 วัน
5. ไมคุมครองโรค อาการ หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัยภายใน 12 เดือนกอนวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับเปนครั้งแรกตามที่ระบุไวใน
 ตารางกรมธรรมประกันภัย
6. สำหรับผลประโยชนคารักษาพยาบาล ลูกคาจะตองสำรองจายคารักษาพยาบาลไปกอนแลวสงเอกสารการเคลมมายังบริษัทฯ หากตองการสอบถามรายละเอียด
 การเคลมสินไหมทดแทนเพ่ิมเติม กรุณาติดตอท่ีโทร. 0 2285 8888 กด 3 และกด 3 ในวันและเวลาทำการ หรือติดตอไดท่ีอีเมล ncc@bangkokinsurance.com
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ปีร็ะโย่ชน์ด่ ๆ ข็อง Sleep Tracking 
ท่ี่�เร็าไม่ร็้ม้าก่อน
ฟัังก์ช้ันต้ิดติามการ็นอนหลับ หร็ือ Sleep Tracking ไม่เพีย่งเปี็นเที่คโนโลย่่ลำ�าสิ้มัย่ในสิ้มาร็์ติวอติช้์เท่ี่านั�น แติ่ยั่งม่ข็้อด่มากมาย่ท่ี่�ช่้วย่ให้เร็า
บร็ร็ลุเปี้าหมาย่การ็นอนและม่สิุ้ข็ภัาพโดย่ร็วมที่่�ด่ข็้�นได้ มาที่ำาความร็ู้จักปีร็ะโย่ช้น์ด่ๆ ที่ั�ง 4 ข็้อ แล้วเร็ิ�มใช้้งานติอนเข็้านอนคืนน่�เลย่

อ้้างอิ้งจาก : https://www.alaskasleep.com/blog/benefits-of-sleep-tracking-devices • https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/วงจรการ
นอ้นหลับั-บอ้กคุณุภ/ • https://amerisleep.com/blog/fitness-apps-improve-sleep/ 

1. ร็บัร็ูเ้วลาเข้็านอนและตืิ�นนอน

การร่้เวลี่าเข้านอุนแลี่ะต็่�นนอุนเป็ีนหน่�งปัีจจ้ยสำค้ญ่ขอุงการนอุนหลี่้บ
อุย่างมค่ณุภัาพ	เพราะสขุภัาพขอุงคนเราจะด้ไ่ด้้ต้็อุงมก่ารนอุนหลี่บ้ให้เพย่งพอุ 
ไม่น้อุยกว่า	 7-8	 ช้�วโมง	 ด้ง้น้�นเราจง่ควรร่เ้วลี่านอุนขอุงต็นเอุง	 ซึ่่�งฟัังก์ชน้
ต็ิด้ต็ามการนอุนหล้ี่บจะที่ำหน้าที่่�บ้นที่่กแลี่ะแสด้งเวลี่านอุนในแต่็ลี่ะค่น 
ที่้�งย้งแสด้งผ่ลี่ปีระจำส้ปีด้าห์แลี่ะรายเด่้อุน	 เพ่�อุให้เราปีระเมินผ่ลี่แลี่ะ 
ปีรบ้เปีลี่่�ยนพฤติ็กรรมการนอุนให้เหมาะสมยิ�งข่�น

2. ติร็วจจบัการ็เคลื�อนไหวร็ะหว่างนอนหลบั

การเคล่ี่�อุนไหวร่างกายมากเกินไปีระหว่างนอุนย่อุมมผ่่ลี่ต่็อุการนอุนหลี่บ้
อุย่างมค่ณุภัาพเช่นกน้	 ด้้วยเหต็นุ่�ฟัังก์ชน้ต็ดิ้ต็ามการนอุนหลี่บ้ในสมาร์ต็วอุต็ช์ 
บางรุน่จง่มร่ะบบต็ดิ้ต็ามการเคล่ี่�อุนไหวระหว่างหลี่บ้มาด้้วย	พร้อุมกบ้แสด้งผ่ลี่
ว่าเราพลิี่กต้็วระหว่างนอุนหล้ี่บหร่อุไม่	พลี่กิต็ว้ไปีมามากน้อุยแค่ไหน	รวมถง่
ให้คำแนะนำเบ่�อุงต้็น	 เช่น	 ควรงด้เคร่�อุงด่้�มคาเฟัอุ่น	 ไม่เล่ี่นสมาร์ต็โฟัน 
ก่อุนเข้านอุน	อุย่าอุอุกกำล้ี่งกายหนก้ๆ	ก่อุนนอุน	รวมไปีถ่งการปีรก่ษัาแพที่ย์
อุย่างจริงจ้ง	

3. แสิ้ดงข้็อมลูการ็หลบัและติื�นอย่่างช้ดัเจน

น่�เป็ีนอุก่หน่�งความสามารถขอุงฟัังก์ชน้ติ็ด้ต็ามการนอุนหลี่บ้ท่ี่�มป่ีระโยชน์
ต่็อุผ่่ใ้ช้งาน	เพราะระบบจะปีระเมินจากอุต้็ราการเต้็นขอุงห้วใจแลี่ะการหายใจ
ระหว่างนอุนหลี่บ้	แล้ี่วแสด้งผ่ลี่ล้ี่พธ์์เป็ีนระด้้บการนอุนที่่�เข้าใจได้้ง่ายๆ	เช่น	
หลี่บ้ต็่�น	หล้ี่บฝั่น	หลี่บ้จรงิ	แลี่ะหลี่บ้ลี่ก่	ซึ่่�งปีระยกุต์็มาจากวงจรการนอุนหลี่บ้ 
ขอุงคนเรา	 ข้อุม่ลี่เหล่ี่าน่�นอุกจากช่วยให้เข้าใจการนอุนขอุงต็นเอุงแล้ี่ว 
ในกรณ่พบความผ่ิด้ปีกต็ิย้งช่วยให้เราต้็ด้สินใจพบแพที่ย์เพ่�อุขอุคำปีร่กษัา 
เพิ�มเต็มิได้้อุย่างเหมาะสมอุก่ด้้วย

4. เกบ็ข้็อมลูร็ะย่ะย่าวและปีร็ะเมน้ผู้ลได้

นอุกจากแสด้งข้อุม่ลี่การนอุนหล้ี่บขอุงเราในแต่็ลี่ะวน้แล้ี่ว	ฟัังก์ชน้ต็ดิ้ต็าม
การนอุนหลี่บ้ย้งสามารถบน้ที่ก่แลี่ะเก็บข้อุม่ลี่ระยะยาวได้้	โด้ยข้อุมล่ี่ท้ี่�งหมด้
จะส่งต่็อุมาย้งแอุปีพลี่ิเคช้นแลี่ะโปีรแกรมปีระเมินผ่ลี่เพ่�อุวิเคราะห์ข้อุม่ลี่ 
การนอุนแลี่ะแสด้งผ่ลี่ลี่พ้ธ์์ในภัาพรวมด้้วยกราฟักิคำแนะนำ	 หรอุ่ข้อุมล่ี่ท่ี่�ม่
ปีระโยชน์	 ซึ่่�งนำไปีส่่การปีรบ้พฤติ็กรรมแลี่ะต็ารางเวลี่านอุนอุย่างเหมาะสม 
ในที่่�สุด้
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ส่อง 6 เที่ร็นด์อาห่าร็มาแร็งในปีี 2023
เป็ีนปีร็ะจำาทุี่กปีีท่ี่�ซูเูปีอร์็มาร์็เกต็ิ Whole Foods ในสิ้หร็ฐัอเมริ็กาและแคนาดาจะเปิีดเผู้ย่เที่ร็นด์อาหาร็ใหม่ข็องปีีถดัไปีออกมาเสิ้มอ โดย่ปีร็ะเม้น 
จากพฤติก้ร็ร็มข็องผูู้บ้ริ็โภัคและที่ม่งานด้านอาหาร็ที่่�มากปีร็ะสิ้บการ็ณ์ถึง 50 คน จนสิ้รุ็ปีออกมาเป็ีนเที่ร็นด์ใหม่ท่ี่�น่าจับติามอง เฉกเช่้น 6 เที่ร็นด์ 
ด้านล่างน่�ท่ี่�จะได้ล้�มลองและเหน็อยู่่ร็าย่ล้อมร็อบติวัเร็าอย่่างแน่นอน

อ้้างอ้งิจาก : https://www.eatingwell.com/article/8007708/10-food-trends-to-look-out-for-in-2023-according-to-whole-foods-market/ • https://
ottawa.thaiembassy.org/th/content/ซูเูปอ้ร์มาร์เก็ต-whole-food-เผยเทรนด์์อ้าหารปี-2023?cate=5f069ee272a783584326eb04 • https://www.bhg.
com/food-trends-2023-6750997 • https://www.realsimple.com/whole-foods-trends-2023-6752670

นำ�ามนัอะโวคาโด

	 ในปีี	 2023	 น�ำม้นอุะโวคาโด้จะกลี่ายเปีน็ 
กระแสหลี่ก้แลี่ะซึ่เ่ปีอุร์ฟั่ด้้ที่่�น่าจบ้ต็ามอุง	เน่�อุงจาก
ปีระโยชน์แลี่ะสรรพคณุที่่�ด้ต่่็อุร่างกาย	 เช่น	 ช่วย
ลี่ด้คอุเลี่สเต็อุรอุลี่	 บำรงุด้วงต็า	 เพิ�มการด้ด่้ซึ่ม่
อุาหาร	ที่ำให้ผ่วิแข็งแรง	ท้ี่�งยง้เป็ีนแหล่ี่งขอุงเบต็า
แคโรที่น่แลี่ะไขม้นชนดิ้ด้	่ ด้้วยเหต็นุ่�จง่เริ�มมก่าร
ใช้แที่นน�ำมน้ชนดิ้อุ่�นในการผ่ลี่ติ็ขนมขบเค่�ยวแลี่ะ
เคร่�อุงปีรงุรสต่็างๆ

พาสิ้ติาจากพ้ช้

คนร้กการกินพาสต็าคุ้นเคยกบ้พาสต็าจากผ่ก้	
อุย่างพาสต็าถ้�วชกิพ	่พาสต็าด้อุกกะหลี่�ำ	แลี่ะเส้น
ก๋วยเต็่�ยวซึ่กุกนิก่น้ด้อุ่ย่่แล้ี่ว	 แต่็ปีีน่�ผ่่ผ้่ลิี่ต็พาสต็า
จะเพิ�มที่างเลี่อุ่กพาสต็าจากพช่ชนดิ้ใหม่ๆ	 ให้ได้้
ลี่ิ�มลี่อุงกน้	โด้ยผ่ลี่ติ็จากหว้ใจขอุงปีาล์ี่ม	มน้สำปีะหล้ี่ง	
สควอุซึ่	(พ่ชต็ระกล่ี่ฟัักที่อุง)	หรอุ่แม้แต่็กล้ี่วยหอุม
เข่ยว	 ร้บรอุงว่าที่้�งหน้าต็าแลี่ะรสชาต็ิจะม้ด้ใจ 
คนชอุบเมนน่่�อุย่างแน่นอุน

อาหาร็สิ้ตัิว์ท่ี่�ด่ท่ี่�สิ้ดุ

ผ่ลี่พวงมาจากการเลี่่�ยงส้ต็ว์เลี่่�ยงในช่วงการ
แพร่ระบาด้ขอุงโควดิ้-19	 ที่่�ผ่่านมา	 พลี่อุยที่ำให้
เจ้าขอุงม่ความต้็อุงการอุาหารที่่�ด่้ท่ี่�สุด้สำหร้บ 
พวกม้น	 จ่งเป็ีนเหตุ็ผ่ลี่ว่าที่ำไมม่ขนมแลี่ะ 
อุาหารส้ต็ว์ใหม่ๆ	 ที่่�ได้้ร้บการคิด้ค้นส่ต็รแลี่ะ 
คำน่งถ่งสุขภัาพอุอุกมามากมาย	 ไม่ว่าจะเป็ีน
อุาหารส้ต็ว์ด้่ต่็อุกระด่้ก	 อุาหารส้ต็ว์ผ่ลี่ิต็จาก 
เน่�อุสต้็ว์ที่่�เลี่่�ยงด้้วยธ์ญ้่พช่แลี่ะวต้็ถดิุ้บอุอุร์แกนิก	
อุาหารส้ต็ว์สำหรบ้สต้็ว์เลี่่�ยงสง่อุาย	ุเป็ีนต้็น

ต่ิอย่อดกากเมลด็ด้วย่นวตัิกร็ร็ม

จากกระแสความนิยมบรโิภัคเคร่�อุงด่้�มที่ด้แที่น
นมวว้	ที่้�งนมข้าวโอุ๊ต็	นมอุ้ลี่มอุนด์้	แลี่ะนมจาก
ธ์ญ้่พช่ต่็างๆ	ในช่วงที่่�ผ่่านมา	ส่งผ่ลี่ให้เกดิ้กากเมล็ี่ด้
จากกระบวนการผ่ลี่ิต็เป็ีนจำนวนมาก	 จง่มก่าร
พ้ฒนาต่็อุยอุด้เป็ีนผ่ลิี่ต็ภ้ัณฑ์์ใหม่	 ไม่ว่าจะเป็ีน
ขนมปัีง	แป้ีง	ส่วนผ่สมที่ำขนม	ขนมพร้อุมรบ้ปีระที่าน	
เป็ีนต้็น	นอุกจากผ่่บ้ริโภัคจะมท่ี่างเลี่อุ่กเพิ�มข่�นแล้ี่ว	
ยง้เป็ีนการใช้วต้็ถุด้บิได้้อุย่างคุม้ค่าอุก่ด้้วย

จิติสิ้ำานกึด้านส้ิ้�งแวดล้อม

ผ่่บ้รโิภัคยคุใหม่ไม่ได้้คาด้หว้งแค่รสชาต็แิลี่ะ
คุณภัาพอุาหารจากผ้่่ผ่ลิี่ต็อุาหารเท่ี่าน้�น	 แต่็ย้ง
คำน่งถ่งผ่ลี่กระที่บด้้านสิ�งแวด้ล้ี่อุมจากกระบวนการ
ผ่ลิี่ต็อุาหารอุ่กด้้วย	 ในปีีน่�เราจะได้้เห็นผ่่้ผ่ลี่ิต็
อุาหารให้ความสำค้ญ่ผ่่านข้อุความบนฉลี่าก
ผ่ลี่ติ็ภ้ัณฑ์์	บรรจุภ้ัณฑ์์	หรอุ่แม้กระที่้�งกระบวนการ
ผ่ลี่ติ็ที่่�ส่งผ่ลี่กระที่บต่็อุสิ�งแวด้ล้ี่อุมน้อุยที่่�สดุ้	เพ่�อุให้ 
ผ่่บ้รโิภัคเข้าถ่งนโยบายด้้านสิ�งแวด้ล้ี่อุมขอุงพวกเขา
แลี่ะต็ด้้สินใจซ่ึ่�อุผ่ลี่ติ็ภ้ัณฑ์์เหล่ี่าน้�น

ย่อปีอนฮอลล่

ยอุปีอุนฮอุลี่ลี่	่หร่อุยอุปีอุน	(Yaupon)	พบมาก
ที่างต็ะวน้อุอุกเฉย่งใต้็ขอุงสหรฐ้อุเมริกา	คุณสมบต้็ิ
พิเศษัขอุงพ่ชชนิด้น่�คอุ่ใบมส่ารคาเฟัอุ่น	สารต้็าน
อุนุม่ลี่อุิสระ	 แลี่ะสารอุาหารที่่�ช่วยส่งเสริมการ
ที่ำงานขอุงสมอุง	 ลี่ด้การอุ้กเสบ	 แลี่ะเสริมให้
ระบบเผ่าผ่ลี่าญ่ที่ำงานด้่ข่�น	 จ่งนิยมที่ำเป็ีนชา	
ผ่สมในเคร่�อุงด้่�มต่็างๆ	 รวมถ่งผ่ลี่ิต็ภ้ัณฑ์์ด่้แลี่ 
ผ่วิพรรณ	ที่่�สำค้ญ่มแ่นวโน้มว่าจะได้้ร้บความนิยม
อุย่างแพร่หลี่ายในปีีน่�
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ปีักห่มุด 5 จุดห่มาย่
เที่่�ย่วเนิบช้าน่าไปีที่่�สุดปีี 2023
ไม่ม่คำาว่าสิ้าย่สิ้ำาหรั็บการ็วางแผู้นท่ี่องเที่่�ย่ว แต่ิถ้าไม่ร็ูจ้ะไปีไหน ลองมาติามร็อย่ National Geographic กบั 5 จุดหมาย่สิ้ำาหรั็บ 
การ็ท่ี่องเท่ี่�ย่วเนบ้ช้้า หรื็อ Slow Travel ในปีี 2023 ท่ี่�จะเปิีดปีร็ะสิ้บการ็ณ์ใหม่พร้็อมค้นพบความหมาย่ในการ็เด้นที่างที่่�แติกต่ิาง 
และม่ส่ิ้วนสิ้นบัสิ้นนุช้มุช้น ธรุ็ก้จ และคนในท้ี่องถ้�น แล้วการ็เท่ี่�ย่วข็องเร็าจะแติกต่ิางไปีจากเดม้อย่่างสิ้้�นเช้ง้

ประเทศลาว

	 เม่�อุพด่้ถง่ปีระเที่ศลี่าว	 ภัาพแรกที่่�ปีรากฏิในหว้คอุ่
ธ์รรมชาติ็อุน้อุดุ้มสมบร่ณ์ด้้วยป่ีาเขาลี่ำเนาไพรแลี่ะวิถช่ว่ติ็
ชุมชนขอุงคนลี่าว	 แต่็ด้้วยการเดิ้นที่างไปีเย่อุนจุด้หมาย
ต่็างๆ	เป็ีนอุปุีสรรคสำหรบ้นก้ท่ี่อุงเที่่�ยวไม่น้อุย	จนกระที่้�ง
เปิีด้ต้็วรถไฟัความเรว็ส่งเส้นที่างเวย่นจน้ที่น์-บ่อุเต็ง็	ส่งผ่ลี่ให้
นก้เดิ้นที่างเข้าถ่งแหล่ี่งท่ี่อุงเที่่�ยวสำค้ญ่แลี่ะชุมชนได้้ง่าย
มากข่�น	โด้ยเฉพาะการสม้ผ่ส้วถิช่่วติ็ในเมอุ่งหลี่วงพระบาง
ที่่�อุงค์การยเ่นสโกได้้ยกย่อุงให้เป็ีนมรด้กโลี่ก	หรอุ่การเย่อุน
เมอุ่งวง้เวย่ง	 ด้นิแด้นที่่�โอุบล้ี่อุมด้้วยภัเ่ขาหนิปีน่จนได้้รบ้
สมญ่านามว่ากุ้ยหลิี่นเม่อุงลี่าว	 ซึ่่�งเต็็มไปีด้้วยสถานที่่� 
ท่ี่อุงเที่่�ยวมากมาย	เม่�อุเราใช้เวลี่าเดิ้นที่างน้อุยลี่ง	นก้เดิ้นที่าง 
กม็เ่วลี่าอุิ�มเอุมกบ้จดุ้หมายได้้นานข่�นด้้วยเช่นกน้

รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา

	 นอุกเหนอุ่จากจุด้ท่ี่อุงเที่่�ยวยอุด้ฮิต็อุย่างธ์ารน�ำแข็ง 
แอุที่ะแบสกา	 (Athabasca)	 แลี่ะอุทุี่ยานแห่งชาต็แิบมฟ์ั	
(Banff	 National	 Park)	 บนเที่่อุกเขาร็อุกก่แล้ี่ว	 ในร้ฐ 
แอุลี่เบอุร์ต็า	(Alberta)	ยง้มแ่หล่ี่งธ์รรมชาติ็อุ้นอุุด้มสมบ่รณ์
แลี่ะความเง่ยบสงบขอุงอุุที่ยานแห่งชาต็ิเกาะเอุลี่ก์	 (Elk	
Island	National	Park)	รอุต้็อุนรบ้ที่กุคน	เพราะด้้วยความ
เป็ีนเขต็อุนุรก้ษ์ัส้ต็ว์ป่ีาที่่�กินพ่�นที่่�กว้างใหญ่่	 เราจ่งได้้เห็น
ควายไบซ้ึ่น	 กวางเอุลี่ก์	 แลี่ะนกนานาชนิด้ต็ลี่อุด้เวลี่า 
ที่่�สำค้ญ่ผ้่่มาเย่อุนย้งจะได้้ซึ่่มซึ่้บเร่�อุงราวปีระว้ติ็ศาสต็ร์ 
ที่างวฒ้นธ์รรมขอุงคนยุคบกุเบกิท่ี่�ย้อุนหล้ี่งไปีถง่	8,000	ปีี	
โด้ยม่อุาสาสม้ครจากชุมชนเป็ีนไกด์้ถ่ายที่อุด้เร่�อุงราว 
รวมถ่งกิจกรรมเวิร์กชอุปี	 ปิีกนิก	 แลี่ะเส้นที่างเด้ินเขา 
จง่ไม่แปีลี่กใจเลี่ยว่าที่่�น่�ช่างเหมาะกบ้การท่ี่อุงเที่่�ยวเนบิช้า
เหลี่อุ่เกิน
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เกาะคาร์พาทอส ประเทศกรีซ

	 ขณะท่ี่�นก้ท่ี่อุงเที่่�ยวที่้�วไปีชอุบไปีเยอุ่นเกาะลี่ร่อุส	 (Leros) 
พ้ต็มอุส	(Patmos)	แลี่ะคอุส	(Kos)	เพ่�อุถ่ายภัาพบ้านเรอุ่นสข่าว
กบ้ท้ี่อุงที่ะเลี่สฟ้่ัา	 คนชอุบการเดิ้นที่างแบบเนิบช้ามก้จะไปีเยอุ่น
เกาะคาร์พาที่อุส	(Karpathos)	นอุกจากหลี่ก่หนค่วามวุน่วายแล้ี่ว	
ยง้ได้้สม้ผ่ส้ธ์รรมชาต็บิรสิทุี่ธ์ิ�	ด่้�มด้�ำกบ้ป่ีาสนที่่�มก่ลี่ิ�นหอุม	หม่บ้่าน
แบบด้้�งเด้มิ	 น�ำที่ะเลี่สฟ้่ัาคราม	 แลี่ะปีระวติ้็ศาสต็ร์อุน้ยาวนาน 
โด้ยเฉพาะที่างเหน่อุขอุงเกาะที่่�อุย่ติ่็ด้กบ้เขต็อุนรุก้ษ์ัธ์รรมชาต็ิ	
Natura	2000	 ที่่�จะได้้พบกบ้ความหลี่ากหลี่ายที่างช่วภัาพที่่�ไม่ม่
ท่ี่�ไหนเท่ี่ยบได้้	 ต้็�งแต่็สต้็ว์ใกล้ี่สญ่่พ้นธ์ุอ์ุย่างแมวน�ำมง้ก์	 ไปีจนถง่
ด้อุกไม้เฉพาะถิ�นอุน้งด้งาม	 ที่่�สำคญ้่ยง้ได้้สม้ผ่ส้วิถชุ่มชนแลี่ะ 
กนิอุาหารที่ะเลี่แสนอุร่อุยอุย่างหนำใจ

ประเทศกานา

	 เป็ีนอุก่หน่�งจดุ้หมายที่่�นก้ท่ี่อุงเท่ี่�ยวให้ความสนใจไม่น้อุย	
เพราะเต็็มไปีด้้วยธ์รรมชาติ็	 ว้ฒนธ์รรม	 แลี่ะมิต็รไมต็ร่ขอุง 
คนพ่�นเมอุ่งที่่�เปิีด้ปีระต็ต้่็อุนรบ้นก้เด้นิที่างอุย่างเต็ม็ที่่�	 สถานที่่�
ท่ี่อุงเที่่�ยวที่่�ไม่ควรพลี่าด้คอุ่	 เมอุ่งเคปีโคสต์็	 (Cape	Coast) 
เพราะเป็ีนท่ี่�ต้็�งขอุงปีราสาที่เคปีโคสต์็ที่่�ม่บที่บาที่สำค้ญ่ต่็อุ
ปีระว้ติ็ศาสต็ร์ขอุงปีระเที่ศแลี่ะได้้ร้บการข่�นที่ะเบ่ยนเป็ีน 
มรด้กโลี่กจากอุงค์การยเ่นสโก	หรอุ่อุุที่ยานแห่งชาต็โิมลี่	(Mole	
National	Park)	 ก้บภัมิ่ที่ศ้น์อุ้นน่าที่่�งขอุงทุ่ี่งหญ้่าสะว้นนาแลี่ะ
สต้็ว์ป่ีากว่า	90	สายพ้นธ์ุ	์น�ำต็กโบต็	ิ(Boti	Falls)	เป็ีนอุก่จดุ้ที่่�ควร
ไปีเชก็อิุน	เพราะเป็ีนน�ำต็กฝ่าแฝ่ด้ที่่�สายน�ำไหลี่พร้อุมก้นสอุงสาย
ท่ี่ามกลี่างป่ีาเขย่วขจ	่น่�ย้งไม่รวมชายหาด้สวยๆ	พพิธิ์ภัณ้ฑ์์	แลี่ะ
สส่น้ขอุงคนพ่�นเมอุ่งที่่�จะสร้างความปีระที่บ้ใจไม่ร่ล่้ี่ม

เมืองมิลวอกี รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 เม่�อุพ่ด้ถง่แหล่ี่งท่ี่อุงเท่ี่�ยวรอุบที่ะเลี่สาบมชิแิกนมก้นก่ถง่
เม่อุงใหญ่่แลี่ะมอุงข้ามเม่อุงที่างผ่่านอุย่างมลิี่วอุก	่(Milwaukee)	
ซึ่่�งก็เป็ีนข้อุด้่สำหรบ้น้กเด้ินที่างที่่�ไม่ชอุบความพลีุ่กพล่ี่านแลี่ะ
จอุแจ	ที่่�สำคญ้่กำลี่ง้ม่การปีร้บโฉมเม่อุง	ต็้�งแต่็สร้างที่างเด้นิเล่ี่น
เลี่ย่บแม่น�ำ	 3	 สายใจกลี่างเม่อุงเพ่�อุให้คนมาพ้กผ่่อุนหย่อุนใจ	
การสน้บสนุนกิจกรรมพายเร่อุคายก้ในแม่น�ำ	 แลี่ะปีร้บโฉมย่าน	
Historic	Third	Ward	 จากโรงงานเก่าเป็ีนแหล่ี่งชอุปีปิีง	 ต็ลี่าด้	
แลี่ะร้านอุาหารช่�อุด้้ง	พร้อุมเช่�อุมที่างเดิ้นไปีถง่ชายฝั่�งที่ะเลี่สาบ
มชิแิกน	เพ่�อุไปีชมสถาปัีต็ยกรรมสดุ้โมเด้ร์ินขอุงพพิธิ์ภัณ้ฑ์์ศลิี่ปีะ
ปีระจำเมอุ่งที่่�อุอุกแบบโด้ย	 Santiago	Calatrava	 ที่้�งหมด้น่� 
รวมอุย่่ท่ี่�เมอุ่งน่�แล้ี่ว
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ยืืนหยืัดความแข็็งแกร่่งหลัังวิกฤติิโควิด ได้ร่ับการ่จััดอัันดับความน่าเชืื่�อัถืือั A- (Stable) จัาก S&P
	 บรษิัท้ี่ฯ	ยน่หยด้้ความแขง็แกร่งด้้วยการรก้ษัาอุน้ด้บ้ความน่าเช่�อุถอุ่ที่างการเงนิจาก	Standard	&	Poor's	หรอุ่	S&P	สถาบน้การจด้้อุน้ด้บ้ที่างการเงนิช้�นนำ
ขอุงโลี่ก	 ในระด้บ้	A-	(Stable)	(ณ	 วน้ที่่�	30	พฤศจิกายน	2565)	 ด้้วยศก้ยภัาพที่างการเเข่งข้น	ผ่ลี่ปีระกอุบการที่่�ด้	่ มฐ่านะที่างการเงนิที่่�แข็งแกร่ง	 เงนิกอุงทุี่น 
แลี่ะสนิที่รพ้ย์ที่่�ม้�นคง	 รวมถ่งการบรหิารจด้้การเงนิที่นุที่่�น่าพ่งพอุใจเเลี่ะความสามารถในการที่ำกำไรที่่�ด้	่ หลี่ง้ผ่่านพ้นความท้ี่าที่ายในวกิฤต็โิรคระบาด้	 สะท้ี่อุนถ่ง
ความเป็ีนผ้่่นำในธ์รุกิจปีระกน้วนิาศภ้ัยเเลี่ะเเบรนด์้ช้�นนำที่่�ครอุงใจคนไที่ยมายาวนานหลี่ายที่ศวรรษั	

มอับสิินไหมทดแทนปร่ะกันภัยัืทร่ัพยื์สิินค้้มคร่อังภััยื
จัากเหติ้การ่ณ์์ไม่สิงบ กว่า 38 ลั้านบาท
	 คณุสมบร่ณ์	 การก่ลี่ิ�น	 (ที่่�	 2	 จากขวา)	 ผ่่จ้ด้้การภัาคใต้็	 ธ์รุกจิสาขาแลี่ะการร่วมที่นุ 
เป็ีนผ่่แ้ที่นบรษิัท้ี่ฯ	มอุบสนิไหมที่ด้แที่นปีระกน้ภัย้ที่รพ้ย์สนิคุม้ครอุงภัย้จากเหต็กุารณ์ความไม่สงบ	
จำนวนเงินรวม	38,332,284.48	 บาที่	 ให้แก่	 คุณปีระชา	 ศริไิชย	 (กลี่าง)	 กรรมการบริษัท้ี่ 
ยะลี่าเซึ่เว่น	 จำก้ด้	 ซึ่่�งจากเหต็ุการณ์ด้้งกล่ี่าวที่ำให้ที่ร้พย์สินขอุงบริษั้ที่ได้้รบ้ความเส่ยหาย 
โด้ยมค่ณุธ์ร่ะศก้ด้ิ�	แมซึ่า	(ท่ี่�	2	จากซ้ึ่าย)	ผ้่่อุำนวยการสำนก้งาน	คปีภั.	จง้หวด้้ยะลี่า	พร้อุมด้้วย
คณุวฒุศ้ิกด้ิ�	พด่้ด้	่(ซ้ึ่ายสดุ้)	แลี่ะคณุธ์ริะพงษ์ั	นพิท้ี่ธ์ส้กจ์	(ขวาสดุ้)	ต็ว้แที่นปีระกน้วนิาศภ้ัยขอุง 
บรษิัท้ี่ฯ	ร่วมมอุบสนิไหมที่ด้แที่นแลี่ะเป็ีนส้กขพ่ยาน	ณ	บรษิัท้ี่	ยะลี่าเซึ่เว่น	จำกด้้	อุ.เมอุ่ง	จ.ยะลี่า

ร่ับเข็็มกลััดเชื่ิดชืู่เกียืร่ติิร่่วมชื่มร่มจัร่ร่ยืาบร่ร่ณ์ 
หอัการ่ค้าไทยื
	 กรุงเที่พปีระก้นภ้ัยได้้ร้บเข็มกล้ี่ด้เชิด้ช่เก่ยรติ็ในโอุกาสเข้าร่วมชมรม 
จรรยาบรรณ	หอุการค้าไที่ย	จากงานจรรยาบรรณด้เ่ด่้นหอุการค้าไที่ย	ปีระจำปีี	
2565	 จ้ด้โด้ยคณะกรรมการต่็อุต้็านคอุร์ร้ปีช้นแลี่ะส่งเสริมจรรยาบรรณ	
หอุการค้าไที่ย	จากการที่่�บรษิัท้ี่ฯ	ได้้รบ้รางวล้ี่จรรยาบรรณด้เ่ด่้น	ปีระจำปีี	2564	
ที่่�ผ่่านมา	 ด้้วยการบริหารจด้้การอุงค์กรอุย่างมจ่รรยาบรรณ	 ต็ามหลี่ก้บรรษ้ัที่- 
ภับิาลี่แลี่ะการกำก้บด้แ่ลี่กจิการที่่�ด้	่ด้ำเนนิธ์รุกจิด้้วยความโปีร่งใส	ซึ่่�อุสต้็ย์สจุรติ็	
ปีฏิบิติ้็ต่็อุล่ี่กค้า	ค่ค้่า	แลี่ะพน้กงานอุย่างเท่ี่าเที่ย่มกน้	พร้อุมคำนง่ถง่ความรบ้ผ่ดิ้ชอุบ
ต่็อุส้งคมแลี่ะสิ�งแวด้ล้ี่อุม	

สินับสิน้นทน้การ่ศึึกษา 
มหาวิทยืาลัยัืธร่ร่มศึาสิติร่์  
	 คณุสชุาต็	ิฐติ็ริต้็นาภัน้ินท์ี่	(ที่่�	2	จากขวา)	แลี่ะคณุเกรย่งไกร	หม้�นเขต็รกจิ	(ขวาสดุ้) 
ผ่่ช่้วยผ่่อุ้ำนวยการ	ฝ่่ายที่รพ้ยากรบคุคลี่	เป็ีนผ่่แ้ที่นบรษ้ิัที่ฯ	มอุบที่นุการศก่ษัาจำนวน	67,500	บาที่	
ให้แก่โครงการปีรญิ่ญ่าต็ร่ภัาคพิเศษั	 หลี่ก้สต่็รวิที่ยาการปีระกน้ภ้ัย	 คณะวิที่ยาศาสต็ร์แลี่ะ
เที่คโนโลี่ย	่มหาวทิี่ยาลี่ย้ธ์รรมศาสต็ร์	โด้ยมร่อุงศาสต็ราจารย์	ด้ร.กมลี่	บษุับา	(ที่่�	2	จากซ้ึ่าย)	
ผ่่้อุำนวยการโครงการปีริญ่ญ่าต็ร่ภัาคพิเศษั	 หลี่้กส่ต็รวิที่ยาการปีระก้นภั้ย	 แลี่ะผ่่้ช่วย
ศาสต็ราจารย์	 ด้ร.ธ์ร่ะวฒ้น์	 สมิมาจน้ที่ร์	 (ซ้ึ่ายสดุ้)	 รอุงผ่่อุ้ำนวยการโครงการปีรญิ่ญ่าต็ร่ 
ภัาคพเิศษั	 ฝ่่ายการน้กศก่ษัา	 หลี่ก้สต่็รวทิี่ยาการปีระกน้ภัย้	 เป็ีนผ่่ร้บ้มอุบ	 เพ่�อุนำไปีใช้ 
ในกจิกรรมที่่�เป็ีนปีระโยชน์ด้้านการศก่ษัาขอุงมหาวทิี่ยาลี่ย้	ณ	คณะวทิี่ยาศาสต็ร์แลี่ะเที่คโนโลี่ย่	
มหาวิที่ยาลี่ย้ธ์รรมศาสต็ร์	ศน่ย์ร้งสติ็
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ชื่่วยืเหลืัอัผูู้้ปร่ะสิบอั้ทกภัยัื
	 บรษิัท้ี่ฯ	 พร้อุมด้้วยพนก้งานจติ็อุาสา	 ร่วมแรงร่วมใจลี่งพ่�นที่่�ช่วยเหลี่อุ่ผ่่ป้ีระสบอุทุี่กภัย้	 โด้ยนำถงุย้งชพ่ 
ที่่�บรรจุข้าวสารอุาหารแห้ง	 ขอุงใช้ที่่�จำเป็ีนในชว่ติ็ปีระจำวน้	 แลี่ะน�ำด้่�มมอุบให้แก่พ่�น้อุงปีระชาชนที่่�ได้้รบ้ 
ผ่ลี่กระที่บจากอุทุี่กภัย้แลี่ะยง้ไม่ได้้รบ้ความช่วยเหลี่อุ่	เพ่�อุเร่งบรรเที่าความเด้อุ่ด้ร้อุนในพ่�นที่่�ต่็างๆ	ด้ง้น่�
	 •	มอุบถุงยง้ชพ่	จำนวน		1,000	ชดุ้	แลี่ะน�ำด้่�มบรรจขุวด้	12,000	ขวด้	ให้แก่ผ้่่ปีระสบภัย้
	 	 ที่่�ต็ลี่าด้สด้เที่ศบาลี่	3	(ต็ลี่าด้ใหญ่่)	วด้้ใต้็ท่ี่า	หาด้วด้้ใต้็	ชมุชนบุง่กาแซึ่ว	อุ.เม่อุงอุบุลี่ราชธ์าน่	
	 	 แลี่ะศาลี่าปีระชาวาริน	ชมุชนหาด้สวนสขุ	1	อุ.วารินชำราบ	จ.อุบุลี่ราชธ์าน่
	 •	มอุบถุงยง้ชพ่	จำนวน	300	ชดุ้	แลี่ะน�ำด้่�ม	3,600	ขวด้	ให้แก่ผ่่ป้ีระสบภัย้	
	 	 ณ	อุงค์การบริหารส่วนต็ำบลี่โผ่งเผ่ง	อุ.ป่ีาโมก	จ.อุ่างที่อุง
	 •	มอุบถุงยง้ชพ่	จำนวน	712	ชดุ้	ให้แก่ผ่่ป้ีระสบภัย้ชมุชนทีุ่ง่แก้วกรงุเก่าแลี่ะชมุชนว้ด้อุนิที่าราม	
	 	 อุ.พระนครศรอุ่ยธุ์ยา	แลี่ะ	อุ.ท่ี่าเรอุ่	จ.พระนครศรอุ่ยธุ์ยา	
	 •	มอุบถุงยง้ชพ่	จำนวน	100	ชดุ้	ให้แก่ผ่่ป้ีระสบภัย้ชมุชนว้ด้แคนอุกแลี่ะชุมชนวด้้น้อุยนอุก	
	 	 ต็.บางกระสอุ	อุ.เมอุ่งนนที่บรุ่	จ.นนที่บรุ่	
	 •	มอุบถุงยง้ชพ่	จำนวน	100	ชดุ้	ให้แก่ผ่่ป้ีระสบภัย้	ต็.ธ์ารปีราสาที่	อุ.โนนสง่	จ.นครราชสม่า

ยกเลัิกหรือ้เปลั่�ยนแปลัง
อ้่เมลัรับวารสาร BKI News

 BKI News 
ฉบับอ้ิเลั็กทรอ้นิกส์

กรุงเที่พปีระก้นภั้ยขอุขอุบพระคุณลี่่กค้า/ค่่ค้าที่่�ให้การต็อุบรบ้วารสาร	BKI	News	ฉบ้บอุิเลี่็กที่รอุนิกส์	ที่้�งน่�	เพ่�อุให้การส่งวารสารซึ่่�งปีระกอุบด้้วย 
ข้อุม่ลี่ข่าวสาร	การปีระชาสม้พ้นธ์์	โปีรโมช้น	แลี่ะสิที่ธ์ิพิเศษัผ่่านที่างอุ่เมลี่ขอุงลี่่กค้า/ค่่ค้าสอุด้คลี่้อุงก้บ	พ.ร.บ.คุ้มครอุงข้อุม่ลี่ส่วนบุคคลี่	พ.ศ.	2562 
บริษั้ที่ฯ	จ่งขอุสอุบถามความปีระสงค์การร้บวารสาร	BKI	News	ฉบ้บอุิเลี่็กที่รอุนิกส์	ด้ง้น่�	

จาก BKI ถึึงผู้้้อ่านเพื�อเข้็าส้่การ็บังคับใช้ พ.ร็.บ.คุ้มคร็องข็้อม้ลส่วนบุคคล

พ.ร็.บ.คุม้คร็องข็้อมูลสิ้่วนบุคคลกับการ็ย่กเล้กหร็ือจัดการ็วาร็สิ้าร็ BKI News ฉบับอ้เล็กที่ร็อน้กสิ้์

1.	กรณ่ลี่่กค้า/ค่่ค้าต็้อุงการยกเลี่ิกการร้บวารสาร	BKI	News	ฉบ้บอุิเลี่็กที่รอุนิกส์

2.	กรณล่ี่ก่ค้า/ค่่ค้าต้็อุงการเปีล่ี่�ยนแปีลี่งอุเ่มลี่	หรอุ่เพิ�ม/ลี่ด้จำนวนอุเ่มลี่ในการร้บวารสาร	BKI	News	ฉบบ้อิุเล็ี่กที่รอุนิกส์ 
	 	 สามารถแจ้งความปีระสงค์ด้้งกลี่่าว	 พร้อุมช่�อุ-นามสกุลี่	 แลี่ะอุ่เมลี่ที่่�ต็้อุงการยกเลี่ิก	 เปีลี่่�ยน	 หร่อุเพิ�ม/ลี่ด้ 
	 	 ส่งมาได้้ที่่�อุ่เมลี่	corp.comm1@bangkokinsurance.com	หร่อุสแกน	QR	Code	

การ็ติ้ดติามวาร็สิ้าร็ BKI News ฉบับอ้เล็กที่ร็อน้กสิ้์

สำหร้บลี่่กค้า/ค่่ค้า	 ผ่่้ที่่�อุ่านวารสาร	 BKI	 News	 อุย่างต็่อุเน่�อุงในร่ปีแบบร่ปีเล่ี่ม	 ย้งสามารถติ็ด้ต็ามอุ่านได้ ้
ในร่ปีแบบอุิเลี่็กที่รอุนิกส์ต็าม	QR	Code	ที่่�แนบมาน่�

	 คณุที่วว่งศ์	โชต็มิณน่พพน้ธ์์	ผ้่่ช่วยผ้่่อุำนวยการ	ส่วนคณติ็ศาสต็ร์ปีระกน้ภัย้	ได้้ร้บรางวล้ี่
รอุงชนะเลิี่ศผ่่บ้รหิารด้เ่ด่้นรุ่นใหม่ปีระจำภ่ัมภิัาคอุาเซ่ึ่ยน	 หรอุ่	 Young	ASEAN	 Insurance	
Manager	Award	(YAMA)	จากงานปีระชมุ	ASEAN	Insurance	Council	(AIC)	คร้�งท่ี่�	48	
จด้้โด้ย	The	ASEAN	Insurance	Training	and	Research	Institute	(AITRI)	
	 สำหร้บรางว้ลี่ด้้งกล่ี่าวมอุบให้ก้บผ้่่บริหารรุ่นใหม่ที่่�ม่ความร่้	 ความสามารถ	 ม่
ปีระสบการณ์ที่ำงานในอุุต็สาหกรรมปีระกน้ภัย้ไม่ต็�ำกว่า	5	ปีี	มภ่ัาวะความเป็ีนผ่่น้ำสง่	แสด้งถง่
ความเป็ีนผ้่่นำที่่�โด้ด้เด่้นภัายในบริษัท้ี่ฯ	 แลี่ะอุตุ็สาหกรรมปีระกน้ภัย้	 สามารถบริหารจด้้การ
บุคลี่ากรแลี่ะธ์รุกจิได้้อุย่างมค่วามคดิ้สร้างสรรค์แลี่ะท้ี่นสมย้	ที่้�งย้งปีระสบความสำเรจ็ในการ
บริหารจด้้การในปีระเด้น็ที่่�มค่วามท้ี่าที่ายที่างธ์รุกิจ	ต็ลี่อุด้จนย้งส่งเสรมิภัาพลี่ก้ษัณ์ที่่�ด้ใ่ห้แก่
ภัาคอุตุ็สาหกรรมปีระกน้ภ้ัยขอุงไที่ย	
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