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i-Care คุ้มครองทุกระยะ
โรคร้าย เคลมได้สูงสุด 6 เท่า
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ผัก 10 ชนิด สำ�หรับคุณแม่
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มาดี

“รักแม่”

คำ�สั้นๆ ที่ลูกทุกคนต้องพูด บ้างก็พูดบ่อย
บ้างก็นานๆ พูดครั้ง บ้างก็แสดงออกด้วย
การกอด แต่เราเชื่อว่าลูกๆ ทุกคนรักแม่ และแม่ก็รักเราเช่นกัน
สำ�หรับฉบับนี้ ที่ส่งถึงคุณลูกค้าในช่วงเวลาของวันแม่ เรามีเนื้อหาสาระ
ที่เกี่ยวกับแม่เตรียมให้สำ�หรับคุณลูกค้าคนพิเศษของเรามากมาย
ทั้งสถานที่เที่ยว อาหารสำ�หรับผู้ที่จะเป็นแม่ เป็นต้น
สุดท้ายอย่าลืมบอก “รัก”และ “กอด” คุณแม่ของเรากันนะคะ

วารสาร กรุงไทย-แอกซ่า ไลฟ์
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• กรุงไทย-แอกซ่า ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติครั้งที่ 6
• กรุงไทย-แอกซ่า รับถ้วยรางวัล “Asia Responsible
Entrepreneurship Award 2014 “สาขา Health Promotion
จากโครงการ คาราวานตรวจสุขภาพ”
กรุงไทย-แอกซ่า กับ “สัปดาห์แห่งการทำ�ดี”
i-Care คุ้มครองทุกระยะโรคร้ายแรง เคลมได้สูงสุด 6 เท่่า
“นมจากแม่” เท่าไหร่ถึงพอ
รักลูกให้ถูกทาง
เป็น อยู่ คือ ที่ทองผาภูมิ
ผัก 10 ชนิด สำ�หรับคุณแม่
ร่วมสนุกกับคอลัมน์สนุกดี
สิ่งดีดีที่ทำ�ให้อารมณ์ดี

หน้า
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Asia Ministerial

Conference for Disaster Risk Reduction
งานประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติครั้งที่ 6
คุณเดวิด โครูนชิ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ และกลุม่ แอกซ่า ร่วมบรรยาย
และพูดคุย เรื่องการสนับสนุนด้านการจัดการทางความเสี่ยงภัยในงานประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติครั้งที่ 6 ณ เซ็นทรัล เวิร์ล เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2557

Asia Responsible
Entrepreneurship
Award 2014

สาขา Health Promotion จากโครงการ คาราวาน
ตรวจสุขภาพ
คุณสายฝน คงสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการตลาด บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รับ
รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award
2014 สาขา Health Promotion จากโครงการ คาราวาน
ตรวจสุขภาพ จาก Enterprise Asia ประเทศสิงคโปร์
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557
ถ้วยรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award 2014
สาขา Health Promotion จากโครงการ คาราวานตรวจสุขภาพ
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มีดี

Caravan Health Check
คาราวานตรวจสุขภาพ

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยังคงมอบบริการดีๆ ให้กับลูกค้าทุกๆ ท่านและคนไทยทั่วประเทศ
ในปี 2557 นี้ เราจัดกิจกรรมคาราวานตรวจสุขภาพไปแล้ว 33 ครั้งทั่วไทย เตรียมพบกับกิจกรรม
คาราวานตรวจสุขภาพใกล้บ้านท่านเร็วๆ นี้

กิจกรรมคาราวานตรวจสุขภาพ ในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2557
วันที่

สถานที่

จังหวัด

9-12 สิงหาคม

ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 3

กรุงเทพฯ

14-17 สิงหาคม

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ ฝั่งโฮมโปร ชั้น 1

กรุงเทพฯ

16-17 สิงหาคม

เมเจอร์รัชโยธิน ชั้น 1

กรุงเทพฯ

23-24 สิงหาคม

ศูนย์การค้าบิ๊กซี จันทบุรี ชั้น 1

จันทบุรี

30-31 สิงหาคม

ศูนย์การค้าเซนโทรซ่า ถ.กลางเมือง

ขอนแก่น

19-21 กันยายน

ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 2

กรุงเทพฯ

23-29 กันยายน

ศูนย์การค้าบิ๊กซีนครพนม

นครพนม

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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CR Week

กิจกรรม “สัปดาห์แห่งการทำ�ดี”
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการทำ�ดี” ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่กลุ่มแอกซ่าจะทำ�กิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมกันทั่วโลก ในวันและ
เวลาเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 14-22 มิถุนายน 2557
ทั้งนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ได้จัดกิจกรรมทั้งหมดถึง 9 กิจกรรม มีพนักงาน
ร่วมเป็นอาสาสมัครในการทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมเป็นจำ�นวนมาก โดยคำ�นวณ
ชั่วโมงการทำ�ความดีรวมทั้งสิ้นเป็นจำ�นวน 2,220 ชั่วโมง
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ของดี

i-Care

คุ้มครองทุกระยะโรคร้าย เคลมได้สูงสุด 6 เท่า
แผนประกันโรคร้ายแรงคืออะไร?

คุณคงเคยเห็นคนรอบข้างทั้งใกล้ และไกลตัวเราที่เป็นโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดในสมอง หรือโรคหัวใจ
ความเจ็บป่วยไม่ได้เกิดกับพวกเขาทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความเครียดที่ต้องหาเงินก้อนโต
เพื่อเข้ารับการรักษาอีกด้วย หลายๆ คนคงคิดว่า ไม่เป็นไร ฉันมีประกันสุขภาพอยู่แล้ว ชิลๆ… แต่คุณ
เคยรู้หรือไม่ว่า... ประกันสุขภาพที่คุณมีอาจไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรงเหล่านี้
แต่ครอบคลุมเพียงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาลเท่านั้น
ด้วยแผนประกันโรคร้ายแรง เมื่อคุณตรวจพบโรคร้ายแรงที่อยู่ในความคุ้มครอง คุณ
จะได้รับเงินก้อนซึ่งจะทำ�ให้คุณได้เลือกการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษา
ตัว หรือผู้เอาประกันสามารถนำ�เงินผลประโยชน์นั้นไปใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่า
จะนำ�ไปจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกสำ�หรับแผนประกันประเภทมีส่วนร่วมจ่าย ค่างวดผ่อน
บ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้ชีวิต

ใครๆ
ก็อยากให้คน
ในครอบครัว
ได้รับความ
คุ้มครอง
6

แล้วแผนความคุ้มครองโรคร้ายแรงในตลาดบ้านเราละ…

ในประเทศไทยจะคุ้มครองเพียงโรคมะเร็งไปจนถึง 50-60 โรคร้าย
แรง และส่วนใหญ่แล้วแผนประกันเหล่านี้จะสิ้นสุดเมื่อผู้เอาประกัน
เรียกร้องสินไหมแล้ว ไม่มสี ทิ ธิใ์ นการทำ�ประกันโรคร้ายแรงดังกล่าวอีก
ในปัจจุบนั ตลาดบ้านเราเริม่ มีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ หลายรูปแบบ ไม่
ว่าจะเป็นการเพิ่มจำ�นวนโรคที่คุ้มครอง เพิ่มกลุ่มโรคร้ายแรงที่เป็นใน
เด็ก เพิม่ ความคุม้ ครองตามระยะความรุนแรงของโรค และเพิม่ จำ�นวน
การเคลมมากกว่า 1 ครั้ง ทั้งนี้ก็เป็นเพราะไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่
เสี่ยงต่อการเป็นโรคมากขึ้น และโรคสุดฮิตหลายๆ โรคก็นำ�ไปสู่โรค
ร้ายแรงอื่นๆ เช่นกัน*** เช่น
• ผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจมีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
แตกหรืออุดตันมากกว่าคนปกติ
• ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจมีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมมากกว่าคนปกติ
• ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนปกติ
***Swiss Re
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การจ่ายผลประโยชน์
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กลุ่มโรคที่คุ้มครอง
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มะเร็ง1
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ภาพประกอบ 1

คุณรู้จักแผนประกัน i-Care แล้วหรือยัง?

แผนประกัน i-Care ให้คณ
ุ เคลมได้หลายครัง้ โดยในแต่ละกลุม่ เคลมได้กลุม่ ละ 100% รวมสูงสุด
ไม่เกิน 500% ของทุนประกัน (ภาพประกอบ 1)
สำ�หรับสมาชิกตัวน้อยอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 18 ปี รับทันทีโบนัสความคุ้มครองเพิ่มอีก 10 โรค
ในเด็กรับความคุ้มครองสูงสุดถึง 600% พร้อมทั้งเป็นแบบประกันแรกจากบริษัทฯ ที่ให้ส่วนลดสำ�หรับ
คนในครอบครัวอีกด้วย
i-Care แตกต่างจากแผนประกันอื่นตรงที่ แม้วา่ คุณจะตรวจเจอโรคร้ายแรงและเคลมตามวงเงิน
ไปแล้ว คุณก็ยังสามารถถือความคุ้มครองในกลุ่มโรคร้ายแรงอื่นต่อได้ โดยไม่ต้องจ่ายเบี้ย แถมยังมีความ
คุ้มครองในกรณีเสียชีวิตอีกด้วย

รู้อย่างนี้แล้ว ก็อย่าลืมหาแผนประกันโรคร้ายแรงดีๆ ไว้สักแผนนะคะ
*โรคร้ายแรงอื่นๆ ตามที่กรมธรรม์กำ�หนดไว้ และไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มโรคที่ 1, 2, 3 และ4
1
กลุ่มโรคที่ 1, 2 กลุ่มโรคที่ 2, 3 กลุ่มโรคที่ 3, 4 กลุ่มโรคที่ 4
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สบายดี

“นมจากแม่” เท่าไหร่ถึงพอ
โดย : นพ.เสริมพล ขจรรัตนเดช รองประธานบริหาร แผนกบริการทางการแพทย์

คุ

ณแม่มอื ใหม่หลายท่านคงเคยมีค�ำ ถามว่า น�้ำ นมจากเต้าที่ให้ลกู ดูดในระยะแรกคลอดนัน้ คุณ

แม่ได้ ให้ ในจำ�นวนครั้งและปริมาณที่เพียงพอแก่ความต้องการของลูกน้อยแล้วหรือยัง อะไรเป็นสิ่ง
บ่งบอกว่าลูกได้รบั น�้ำ นมเพียงพอ เราสามารถสังเกตว่าลูกน้อยได้รบั นมอย่างเพียงพอด้วยวิธงี า่ ยๆ ดังต่อไปนี้
1. หลังให้นม ลูกน้อยเงียบ หลับ แลดูมีความสุข
2. น้ำ�หนักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากอายุมากกว่า 5 วัน
3. หลังคลอด 2-3 วันแรก ขณะน�้ำ นมแม่ยงั เป็นสีเหลือง ลูกน้อยจะปัสสาวะ
รดผ้าอ้อมเพียงวันละ 1-2 ครัง้ แต่หลังจากน�้ำ นมเหลืองหมดแล้ว จำ�นวน
ครั้งที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเนื่องจากปัสสาวะที่ชุ่มผ้าอ้อมจะเพิ่มเป็น 5-8 ครั้ง
4. การขับถ่ายอุจจาระจะสม่ำ�เสมอในช่วงเดือนแรก วันละ 3-4 ครั้ง และ
น้อยกว่านั้นหากอายุมากกว่า 1 เดือน โดยที่เนื้ออุจจาระมีความนิ่มคล้าย
เนือ้ ยาสีฟนั สีเหลืองอ่อน ไม่เหลวเป็นน�้ำ และถ้าอุจจาระสีเข้ม ถ่ายน้อย
ครัง้ กว่านีอ้ าจเป็นสิง่ บ่งบอกภาวะการขาดน�้ำ หรือลูกน้อยยังได้รบั น�้ำ นมไม่
เพียงพอ
5. ปัสสาวะสีเหลืองอ่อน ใส ไม่เข้มเหมือนสีน้ำ�โคล่า
คำ�ถามต่อมา... แล้วจะป้อนนมจาก
เต้าบ่อยแค่ไหนดี คำ�ตอบคือ ไม่มี
เวลาชัดเจนแน่นอน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั เด็ก
แต่ละคน เด็กบางคนไม่ได้ตอ้ งการดูด
นมจากเต้าเนื่องจากหิว แต่ต้องการ
ดูดนมตลอดเวลาเพียงเพราะต้องการ
ความอบอุน่ จากแม่ โดยทัว่ ไปในช่วง
ขวบเดือนแรก เด็กๆ จะต้องการดูด
นมจากเต้าทุกๆ 2-3 ช.ม.หรือ 8-12
ครัง้ ต่อวัน คุณแม่กอ็ าจมีค�ำ ถามได้อกี
ว่า “กินเยอะไปไหม” คงต้องเรียนให้
ทราบนะครับว่า ท้องเล็กๆ ของหนูๆ
นั้น เล็กจริงแต่ต้องกินบ่อยๆ ครับ
และจะต้องการดูดนมน้อยลงเมื่ออายุ
ย่างเข้าเดือนที่ 2-3 โดยจะเหลือวัน
ละ 7-8 ครัง้ ต่อวัน และเหลือประมาณ
5-6 ครั้งต่อวัน เมื่ออายุ 4-6 เดือน
แล้วถ้าไม่ให้หนูๆ ดูดจากเต้า แต่จะ
8

ปั๊มนมเก็บไว้ เพราะคุณแม่ต้องไป
ทำ�งาน จะปัม๊ เก็บไว้เท่าไหร่ดี แนะนำ�
ว่า ช่วงเดือนแรกให้ปั๊มนม
เก็บไว้ขวดละ 2.5-3
ออนซ์ ป้อนวันละ
8 ครัง้ นัน่ หมายถึง
ต้องปั๊มนมเก็บไว้
วั น ละ 20-24
ออนซ์ เมื่ออายุ
หลังจากนั้นให้
ปั๊มเก็บไว้เพิ่มขึ้น
เป ็ น 26-28
ออนซ์
ต่อวัน
แบ่ง
ป้อน
วันละ
6-8 ครั้ง

จนกระทั ่ ง เริ ่ ม อาหารอ่อนจึงค่อยๆ
ลดปริมาณนมลง สามารถปรับเปลีย่ น
ปริมาณนมที่ให้ได้ตามความต้องการ
ของเด็กแต่ละคนซึง่ อาจจะมีไม่เท่ากัน
นะครับ เนื่องจากปริมาณทีแ่ นะนำ�ข้าง
ต้นเป็นการประมาณการเท่านัน้ และ
หลังจากหนูๆ มีอายุมากกว่า 7 เดือน
ไปแล้ว อาจลดปริมาณนมลงเหลือวัน
ละ 3-4 ครัง้ สลับกับอาหารอ่อน เพื่อ
คุณค่าทางอาหารทีค่ รบถ้วนจนกระทัง่
อายุครบ 1 ปี ก็สามารถหย่านมแม่
ได้เนื่องจากประโยชน์จากนมแม่หลัง
เด็กอายุ 1 ปี แล้วจะมีไม่มาก และ
สามารถเปลี่ยนเป็นนมวัวได้ถ้าเด็ก
ไม่มีภาวะ แพ้ โปรตีนจาก
นมวัวสลับกับโปรแกรม
อาหารอ่อนของ
เด็กเล็กอื่นๆ ได้

รู้ดี
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รักลูกให้ถูกทาง
โดย : คุณนันทารักษ์ ช่วยพิทักษ์ ผู้ช่วยรองประธานบริหาร แผนกกฏหมาย

ากท่านได้ติดตามข่าวสารในแต่ละวัน

จะพบว่าปัจจุบันปัญหาด้านเยาวชนนับวันยิ่งทวีความรุนแรง
มากขึ้น จนเป็นเหตุนำ�ไปสู่ปัญหาอื่นๆ ที่รุนแรงมากมาย ซึ่งถือเป็นปัญหาสังคมที่ทุกฝ่ายควรเอาใจใส่หาแนวทาง
แก้ไขอย่างเร่งด่วน ยกตัวอย่างเช่น การมั่วสุมยาเสพย์ติด การลักเล็กขโมยน้อย จนกระทั่งการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ
ครอบครัวเป็นพื้นฐานที่สำ�คัญ
ให้สังคมอยู่อย่างสงบสุข พ่อแม่
ต้องสอนให้ลูกรูจ้ ักผิดชอบชั่วดี หาก
ละเลยก็อาจนำ�พาความเดือดร้อนมา
สู่ครอบครัว เช่น ในกรณีที่เด็กขับรถ
ชนทำ�ให้มผี ู้ได้รบั บาดเจ็บและเสียชีวติ
เด็กต้องมีความผิดทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญาด้วย พ่อแม่ก็ต้องร่วมรับ
ผิดด้วยเช่นกัน
กรณีตัวอย่าง ครอบครัวหนึ่งมี
ลูกชายคนเดียว คือ ด.ช.สาม ซึ่ง
มีอายุเพียง 16 ปี ยังเป็นผู้เยาว์
ปกติแล้ว ด.ช.สาม สามารถนำ�รถ
จักรยานยนต์ ในบ้านไปใช้ โดยไม่ตอ้ ง
ขออนุญาตจากพ่อแม่ การนำ�รถคันนี้
ออกไปใช้ทกุ ครัง้ นัน้ พ่อแม่ไม่เคยซัก
ถามหรือสนใจว่าลูกชายเอาไปใช้ ใน
กิจกรรมใด ต่อมาวันหนึ่ง ด.ช.สาม
ขับรถไปชนรถยนต์อีกคันหนึ่ง เมื่อ
มีผู้เสียหายเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสีย
หาย พ่อแม่กลับไม่ยอมจ่ายเงินชดใช้
โดยอ้างว่ามิได้เป็นคนขับ จึงไม่ต้อง
รับผิดชอบ ผูเ้ สียหายจึงฟ้องคดีเรียก
ค่าเสียหายจากทัง้ สอง ผูพ้ พิ ากษาได้
พิจารณาแล้วพิพากษาว่าพฤติการณ์ที่
พ่อแม่ไม่เคยสนใจต่อการนำ�รถไปใช้
โดยไม่มกี ารบอกกล่าวต่อผู้ ใหญ่ให้รบั
ทราบย่อมแสดงว่ายินยอมอนุญาตให้
ด.ช.สามหยิบกุญแจรถไปใช้ได้ตลอด
เวลาตามทีล่ กู ต้องการ โดยไม่ค�ำ นึงว่า
ผูเ้ ยาว์จะนำ�ไปใช้ ในกิจกรรมใด ย่อม
ถือว่า พ่อแม่รเู้ ห็นเป็นใจในการกระทำ�
1
2

ผิดต่อกฎหมายของ ด.ช.สาม กรณีดงั
กล่าวพ่อแม่ไม่สามารถปัดความรับผิด
ชอบในทางแพ่งได้เนื่องเพราะกฎหมาย
กำ�หนดชัดเจนให้พอ่ แม่กต็ อ้ งเข้ามามี
ส่วนร่วมรับผิด ต้องเข้ามาจ่ายค่าเสีย
หายร่วมกับลูกด้วย เพราะกฎหมาย
เขากำ�หนดไว้ว่าผู้เยาว์ที่ไปทำ�ความ
เสียหายกับผู้อื่นจนต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายแล้ว พ่อแม่ย่อมต้องร่วม
รับผิดร่วมชดใช้คา่ เสียหายกับลูกด้วย
เว้นแต่พอ่ แม่จะพิสจู น์ ให้ศาลเห็นว่า
ได้ ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้ว1
หากเพิ่มข้อเท็จจริงว่าจากเหตุ
ดังกล่าว ทำ�ให้ผู้เสียหายถึงแก่ความ
ตาย การกระทำ�ของ ด.ช.สาม ถือว่า
เป็นความผิดอาญาที่ว่า กระทำ�โดย
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความ
ตาย ซึ่งมีโทษจำ�คุกไม่เกินสิบปี และ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท การขับรถ
ด้วยความเร็วขาดความระมัดระวังอีก
ทัง้ ยังไม่มีใบขับขีถ่ อื เป็นการประมาท
ส่วนการรับโทษตามกฎหมายนัน้ คดีของ
เด็กจะแตกต่างกับของผู้ ใหญ่ เพราะ
ของเด็กนัน้ มีกฎหมายกำ�หนดไว้ โดย
เฉพาะ คือถ้าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่สมควรลงโทษ ศาลก็จะดำ�เนินการ
เช่น ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัว
ไปหรืออาจจะเรียกพ่อแม่มาตักเตือน
ด้วย หรือให้กลับไปอยูก่ บั พ่อแม่แต่มี
ข้อกำ�หนดว่าพ่อแม่ตอ้ งคอยระวังไม่
ให้เด็กไปก่อเหตุอะไรอีกตลอดเวลาที่
ศาลกำ�หนดแต่ตอ้ งไม่เกินสามปี หรือ

http://www.lawheal.com
จะดีจะชั่วครอบครัวมีส่วน, วันชัย สอนศิริ, http://www.moneymartthai.com

อาจจะส่งเด็กไปอยูโ่ รงเรียนหรือสถาน
ฝึกอบรม เป็นต้น แต่ถา้ ศาลพิจารณา
เห็นว่าสมควรพิพากษาโทษก็จะลด
โทษลงจากที่กฎหมายกำ�หนดไว้ครึ่ง
หนึ่ง เช่น ถ้าศาลพิพากษาจำ�คุก 2
ปี ก็จะลงโทษจำ�คุกแค่ 1 ปี2
คำ�ถามต่อมา แล้วพ่อแม่ต้อง
ร่วมรับผิดชอบต่อการกระทำ�ผิดของ
คนเป็นลูกตลอดไปหรือไม่ ต้องรับผิด
ชอบในหนีส้ นิ ด้วยหรือไม่ แล้วเจ้าหนี้
ของลูกจะตามมายึดอายัดทรัพย์สิน
ของพ่อแม่ด้วยได้ไหม
คำ�ตอบคือหากลูกบรรลุนติ ภิ าวะ
ตามกฎหมายแล้ว เมื่อมีหนี้ีสินก็เป็น
ความรับผิดชอบของผูน้ นั้ เอง พ่อแม่
หรือญาติพี่น้องไม่ต้องรับผิดชอบใน
หนีส้ นิ ใดๆ ไม่วา่ จะมีชอื่ อยู่ในทะเบียน
บ้านของพ่อแม่หรือไม่กต็ าม หรือแม้
แต่่ศาลตัดสินให้ชำ�ระหนี้แล้ว แต่ผู้
เป็นลูกยังคงไม่ช�ำ ระหนี้ เจ้าหนีก้ ต็ อ้ ง
ไปยึดทรัพย์กบั ตัวลูกหนีเ้ ท่านัน้ จะไป
ยึดทรัพย์ของพ่อแม่พนี่ อ้ งไม่ได้เพราะ
ไม่ใช่ทรัพย์สินของลูกหนี้
ดังนั้น พ่อแม่ทั้งหลายควรเลี้ยง
ดูเอาใจใส่ อบรมบ่มนิสัย ตลอดจน
กิจกรรมทีล่ กู ของท่านทำ�อยูอ่ ย่างใกล้
ชิดเพื่อเห็นแก่อนาคตของเขา การ
อบรมสัง่ สอนให้ลกู เป็นคนดีของสังคม
นับเป็นความภาคภูมใิ จของครอบครัว
และเป็นภาระหน้าทีอ่ ย่างหนึง่ ของพ่อ
แม่ที่พีงกระทำ�อย่างดีที่สุด
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พักดี

เป็น อยู่ คือ
ที่ทองผาภูมิ

ห

โดย : นิสิต สีหะวงษ์ ผู้ช่วยรองประธานบริหาร กิจกรรมการตลาดและส่งเสริมลูกค้า

ลังจากฉบับทีแ่ ล้วเราได้ไปสัมผัสสถานที่
สวยๆ ช่วงหน้าร้อน เชื่อว่าคุณลูกค้า
คงหายร้อนกันเลยทีเดียว ช่วงกลางฤดู
ฝนแบบนี้ อยากจะพาท่านมาสัมผัสสถานทีส่ วยๆ
อากาศดีๆ มิตรภาพทีแ่ บ่งปันตลอดการเดินทาง
โอบล้อมด้วยบรรยากาศแห่งขุนเขา สายหมอก
สถานที่วัดใจสำ�หรับคนชอบความท้าทาย และ
รักการเดินทาง ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
“เป็น ผืน ป่า”

อุทยานที่ตั้งอยู่ในเขตอำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี การเดินทางเข้าไปในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานค่อน
ข้างลำ�บากเพราะเป็นถนนเส้นเล็กๆ ธรรมชาติยงั
เป็นธรรมชาติ ทีน่ อี่ ากาศเย็นตลอดทัง้ ปีเนื่องจาก
เป็นพื้นที่สูง จุดพักของเราจะอยู่ในอุทยาน เป็น
กระท่อมทาซาน ซึ่งเมื่อเปิดประตูหลังบ้านจะมี
เฉลียงไม้และด้านหน้าจะพบกับวิวสุดแสนประทับ
ใจของเขาช้างเผือก หลังจากเข้าที่พักแล้ว ใกล้
กับอุทยานจะมีหมู่บ้านอยู่ชื่อ “บ้าน อีต๋อง” เป็น
เมืองในหมอก ชาวบ้านยังรักษาประเพณีดงั้ เดิม
ไว้ คนเดินทางหรือนักท่องเที่ยวจะซื้อเครื่องใช้
และอาหารเพื่อเตรียมไว้ขึ้นเขาช้างเผือก หรือ
ใช้ที่อุทยานจากที่นี่ ที่สำ�คัญอีต๋องยังเป็นจุดเริ่ม
ต้นของการเดินป่าเพื่อพิชติ เขาช้างเผือกอีกด้วย
10
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“อยู่ ่ กับ ธรรมชาติ”

จากค�ำ คืนทีโ่ อบล้อมด้วยฝืนป่า เสียงกล่อม
จากธรรมชาติที่กระท่อมทาซาน ภารกิจใน
เช้าวันใหม่คอื การเดินขึน้ เขาช้างเผือก ต้อง
บอกก่อนว่าการเดินทางขึน้ ทีน่ ี่ นักท่องเทีย่ ว
ต้องมีเจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานนำ�ทางเนื่องจากเป็น
พืน้ ทีป่ า่ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ และต้องจ้างลูกหาบ
สำ�หรับสัมภาระที่เตรียมมา หลังทานอาหารเช้าเต็มอิ่มแล้ว เราก็เริ่มเดิน
ทางออกจากหมูบ่ า้ นอีตอ๋ ง ในเวลาประมาณ 7.30 น. เพื่อทีจ่ ะถึงจุดกางเต๊นท์
ในเวลาไม่เกิน 15.00 น. ระหว่างสองข้างทางสิง่ ที่เราพบคือบรรยากาศแห่ง
ขุนเขาและธรรมชาติ เมื่อถึงที่พักซึ่งเป็นลานกางเต๊นท์หลังจากจัดเตรียม
ที่พักเสร็จ ภาระกิจต่อไปที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่คือ การเดินเท้าอีก
ประมาณ 3 กม. เพื่อพิชิตจุดที่สูงที่สุดของเขาช้างเผือก แต่เราจะผ่านไป
จุดนั้น ได้มีอยู่หนึ่งที่ที่นักท่องเที่ยวบอกว่าเสียวที่สุดคือ “สันคมมีด” เป็น
จุดวัดใจ เพราะเป็นหน้าผาชันข้างๆ เป็นเหว ทุกคนที่จะพิชิตยอดเขาช้าง
เผือกต้องปีนผ่านจุดนี้ ไปให้ได้ หลังจากพิชิตจุดสูงสุดของเขาช้างเผือก
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ นักท่องเที่ยวต้องค้างแรมกันที่ลานกางเต๊นท์
ก่อนเดินทางกลับในเช้าวันใหม

“คือ ความ สุข”

ความสุขคนเราล้วนแตกต่าง หลายๆ คนอาจจะมีความสุขในมุมที่
คล้ายกัน สำ�หรับนักเดินทางที่ชอบความท้าทายแล้วการไปในที่ใหม่
จุดมุ่งหมายใหม่ ความท้าทายเปลี่ยน อุปสรรคที่ขวางข้างหน้าไม่
เหมือนเดิม และมิตรภาพระหว่ า งการเดิ น ทางเพิ ่ ม พู น อุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ ท องผาภู ม ิ ร อให้ คุณมาเติมสุข แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
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กินดี

ผัสำ�หรักบ10
ชนิ
ด
คุณแม่
ที่มา : http://www.pregnancysquare.com/aboutmom/food-pregnant/154/

สำ�

หรับฉบับคุณแม่ เราจะมาแนะนำ�ผัก 10 ชนิด สำ�หรับคุณผู้หญิงที่กำ�ลังจะเป็น
คุณแม่ ในเร็วๆ นี้ ที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพร่างกายทั้งของคุณแม่และคุณลูก
การรับประทานอาหารที่ร่างกายจะได้รับประโยชน์มากที่สุด คือ การทานกลุ่มอาหาร
ทั้ง 5 หมู่ ให้ได้ ในปริมาณ และสัดส่วนที่สมดุลกัน ไม่เน้นทานหมู่ ใดหมู่หนึ่งมาก
จนเกินไป และต้องสะอาดและปลอดภัยด้วยนะคะ

บร็อกโคลี่ (Broccoli)

มีสารที่เรียกว่า ซัลโฟราเฟน ซึ่ง
เป็นสารป้องกันโรคมะเร็ง บร็อก
โคลี่ 1 ถ้วยตวง ให้วิตามินซีมาก
ถึง 13% ของปริมาณวิตามินซีทเี่ รา
ควรรับประทานต่อวัน และบร็อก
โคลี่ก็อุดมไปด้วย เบต้า-แคโรทีน
นอกจากจะเป็นแหล่งวิตามินเอ ที่
สำ�คัญบร็อกโคลีย่ งั มีธาตุซลี เี นียม
ทีม่ สี รรพคุณช่วยเพิม่ ความยืดหยุน่
ให้กับผิวหนัง

มะเขือเทศ (Tomato)

เป็นแหล่งรวมวิตามินเอ บี ซี อี เค
น้ำ�มะเขือเทศช่วยยับยั้งการเกิด
มะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะ มีสาร
เบต้า-แคโรทีนและแร่ธาตุหลาย
ชนิด เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส
เหล็ก การทานมะเขือเทศเป็น
ประจำ�ช่วยให้มผี วิ พรรณสวยสดใส
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หัวหอมใหญ่ (Onion)

เป็นผักทีม่ สี รรพคุณในการลดอาการ
ของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
ซึ่งสารฟลาโวนอยด์ ในหัวหอม
ใหญ่ จะมีฤทธิข์ ดั ขวางไขมันไม่ให้
มาเกาะหรืออุดตันตามผนังหลอด
เลือด

แครอท (Carrot)

อุดมไปด้วยวิตามินเอและเกลือ
แร่ วิตามินเอ ช่วยบำ�รุง
สายตา บำ�รุงผิว และ
เนื้อเยื่อ นอกจากนี้
ยังอุดมด้วย
วิตามินบี
วิตามินซี
และ
แคลเซียมที่
ดูดซึมง่าย
มีแพคตินซึ่ง

Krungthai-AXA Life

เป็นไฟเบอร์ ชนิดที่ละลายน้ำ�ได้
ช่วยลดคอเลสเตอรอล วิตามินและ
เกลือแร่ทมี่ อี ยู่ มีบทบาทสำ�คัญใน
การสร้างภูมิคุ้มกันโรค

แคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูก
และมีสารต้านอนุมลู อิสระ วิตามิน
ซีและเบต้า-แคโรทีนร่างกายจะ
เปลีย่ นเป็นวิตามินเอทีม่ ผี ลต่อการ
บำ�รุงสายตา เสริมสร้างสุขภาพ
คะน้า (Chinese Kale) ผิวพรรณ และต้านทานการติด
คะน้ามีเบต้า-แคโรทีน ช่วยลดความ เชือ้ คะน้าให้ โฟเลตและธาตุเหล็ก
เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะ สูง ซึง่ สารทัง้ สองชนิดนีจ้ �ำ เป็นต่อ
อาหาร มะเร็งลำ�ไส้ มะเร็งปอดและ การสร้างเม็ดเลือดแดง
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และยังมี
วิตามินซีชว่ ยเสริมสร้างเนือ้ เยื่อให้ แตงกวา (Cucumber)
ชุ่มชื้น และทำ�ให้
อุดมไปด้วยวิตามินซี แคลเซียม ซิ
ระบบภูมิคุ้มกัน ลิกา้ และโพแทสเซียมแตงกวาจึง
โรคมีความ
ทำ�ให้ผวิ กระจ่างใส เส้นผมเป็นมัน
แข็งแรง
เงาเล็บแข็งแรง เสริมการทำ�งาน
สมบูรณ์
ของระบบประสาทลดอาการนอน
นอกจาก ไม่หลับ และแก้กระหายน้ำ�
นี้ยังมี

กะหล่ำ�ปลี (Cabbage)

ในกะหล่ำ�ปลีมีวิตามินซีสูงทำ�ให้
หวัดหายเร็ว ฟันและเหงือกแข็ง
แรง ช่วยป้องกันโรคเลือดออก
ตามไรฟัน ซึ่งการนึ่ง อบ หรือ
ผัด จะช่วยคงคุณค่าสารอาหาร
ในกะหล่ำ�ปลีได้ดี

เห็ดฟาง (Straw
Mushroom)

โวฟลาทอกซิน (Vovatoxin) ทีช่ ว่ ย
ป้องกันการเติบโตของไวรัส ทีท่ �ำ ให้
เกิดไข้หวัดใหญ่ ช่วยลดปํญหา
เกี่ยวกับไขมันในเส้นเลือด และ
โรคหัวใจ

เห็ดหอม (Shiitake Mushroom) ในเห็ดหอมยังมีกรดอะมิ

โนอยู่ถึง 21 ชนิด มีวิตามินดีสูง
ช่วยบำ�รุงกระดูก และยังมีธาตุ
แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก ที่
ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้
แข็งแรง ช่วยลดความเป็นกรด
ในกระเพาะอาหาร

นอกจากความอร่อย ผักโขม (Chinese Spinach)
แล้ว ก็ยังมีประโยชน์ เป็นแหล่งวิตามินเอ วิตามินซี กรด
เพราะในเห็ดฟางมีสาร อะมิโน และสารอาหารอื่นๆ เช่น
ธาตุเหล็ก แคลเซียม และฟอสฟอรัส
สูง นอกจากนัน้ ในผักโขมยังมีเบต้า
แคโรทีนสูง มีเส้นใยอาหารมาก
จึงช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย
ได้เป็นอย่างดี
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สนุกดี

สนุกดี
ขอบคุณลูกค้าท่านที่ร่วมแชร์เคล็ดลับสุขภาพดีเข้ามาทาง sms นะคะ
ผู้ได้รับคัดเลือก 50 ท่าน ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งกระเป๋าผ้าฮาร์ โมนี่ให้ถึงบ้าน
แล้วค่ะ
และไม่ต้องเสียใจไปสำ�หรับท่านที่พลาดกระเป๋าผ้าของเราในฉบับที่แล้ว
นะคะ ท่านยังสามารถเป็นเจ้าของกระเป๋าผ้าฮาร์ โมนี่ได้ง่ายๆ เพียงลง
ทะเบียนอีเมลที่ www.krungthai-axa.co.th/healthcenter

Scan QR Code

เพื่อเยี่ยมชมและหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพและประกันชีวิตได้ที่นี่

กิจกรรมพิเศษ
วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2557
ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ�หนัก 1 สลึง จำ�นวน 10 รางวัล ง่ายๆ
เพียงท่านหรือชวนเพื่อนๆ ของท่านร่วมลงทะเบียนที่

www.krungthai-axa.co.th/healthcenter/emailregister
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำ�หนด

Scan QR Code

เพื่อลงทะเบียน และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพและประกันชีวิตได้ที่นี่
**ลูกค้ากรุงไทยแอกซ่า รับเพิ่มฟรี กระเป๋าผ้าฮาร์ โมนี่ 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน

กิจกรรมสนุกๆ ประจำ�ฉบับนี้
วันแม่เวียนมาอีกครั้งแล้วนะคะ มีของขวัญในใจที่จะมอบให้คุณแม่กัน
หรือยัง มาร่วมกันแชร์ไอเดียของขวัญวันแม่เก๋ๆ ในงบ 200 บาทกันดีกว่า
ใครมีไอเดียดีๆ แบ่งปันกับเราได้ที่
e-Mail : customer.program@krungthai-axa.co.th
12 ไอเดียที่ ได้รับคัดเลือก จะได้รับหมอนสามเหลี่ยมผ้าทอมือเป็น
ของขวัญ
เราเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนไม่หวังของขวัญอะไรจากลูกๆ นอกจากการเด็กดี
หรอกค่ะ แค่นี้คุณแม่ก็ชื่นใจแล้ว
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12 ไอเดียที่ ได้รับคัดเลือก
รับหมอนสามเหลี่ยมผ้าทอมือ
ขนาด 32 x 23 x 20 cm.

อารมณ์ดี

Krungthai-AXA Life

สิ่งดีดีที่ทำ�ให้อารมณ์ดี
ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบรับเข้าร่วมสนุกกับเรามามากมายนะคะ 10 สิ่งอารมณ์ดีที่ท่านได้ประสบ
พบเห็นมา และได้รับการคัดเลือกในฉบับนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ
เตี๋ยอายุ 98 ปี สุขภาพแข็งแรง
ความจำ�ดี ลูกๆ ทุกคนดีใจ
505-2239356

เตรียมตัวเกษียณอย่างมีความสุข
504-7149488

ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 4 หลังจาก
ทำ�บุญวันเกิดที่บ้านพักคนชรา
502-5948216

ดีใจจังพาแม่นั่งเครื่องบินครั้งแรกใน
ชีวิต แม่ลูกยิ้มตลอดเส้นทาง...สุขจัง
502-4926643

ดีใจจัง คุณพ่อได้ออกจาก
โรงพยาบาลแล้ว
504-3894129

ดีใจที่สุดที่แม่พอเดินได้ หลังจากนอน
ป่วยมาหลายปี แถมชูสองนิ้ว สู้ๆ
504-9134546

พี่ชายได้รับเงินเดือนเป็นเดือนแรกและ ในที่สุดฉันก็เลิกเหล้าได้แล้ว
มอบให้แม่ในวันเกิด ทำ�ให้แม่น้ำ�ตา
502-3336240
ไหลออกมา
505-3238621
ลูกชายตั้งใจเรียนจากที่ท้ายๆ ห้อง
พัฒนาตัวเองจนสอบได้ที่ 1 ปลื้ม
สุดๆ เลยค่ะ
502-1835813

ภูมิใจที่คนไข้ในความดูแลเลิกใช้
สารเสพติดได้
502-5730051

บริษัทฯ ได้จัดส่งกระเป๋า Navy Blue ให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือก เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

สำ�หรับคอลัมน์อารมณ์ดีในฉบับนี้ ยังคงขอเชิญท่านร่วมสนุก ในการแชร์สิ่งดีดีที่คุณ
เห็นแล้วทำ�ให้คุณอารมณ์ดีหรือ อมยิ้มได้ ^ ^ !!! โดยส่งมาเป็นข้อความสั้นๆ ตาม
ตัวอย่างด้านบนเลยนะคะ พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์
ส่งมาที่ :
อีเมล customer.program@krungthai-axa.co.th หรือ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า
ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) ฝ่ายการตลาด (วารสารกรุงไทย-แอกซ่าไลฟ์ คอลัมน์
อารมณ์ดี) เลขที่ 2034/116-123, 136-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27-28,
32-33 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

12 ท่านที่ ได้รับคัดเลือก
จะได้รับกระเป๋าผ้ารักษ์ โลก
จากกรุงไทย-แอกซ่า
ท่านละ 1 รางวัล
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Scan QR Code

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
2034/116-123, 136-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27-28, 32-33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2689-4800 www.krungthai-axa.co.th

กิจกรรมพิเศษ
วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2557
ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ�หนัก 1 สลึง จำ�นวน 10 รางวัล ง่ายๆ
เพียงท่านหรือชวนเพื่อนๆ ของท่านร่วมลงทะเบียนที่
www.krungthai-axa.co.th/healthcenter/emailregister
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำ�หนด

**ลูกค้ากรุงไทยแอกซ่า รับเพิ่มฟรี กระเป๋าผ้าฮาร์ โมนี่ 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 41/2553
ปณ.บดินทรเดชา

สิ่งตีพิมพ์
เหตุขัดข้องที่นำ�จ่ายผู้รับไม่ ได้
1.จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
2.ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
3.ไม่ยอมรับ
4.ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
5.เลิกกิจการ
7.ย้าย/ไม่ทราบที่อยู่ ใหม่
8.อื่นๆ

ลงชื่อ..............................................
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