
โค้ชส่วนตัวเสมือนจริงที่ช่วยดูแลสุขภาพ
และไลฟ์สไตล์ของคุณ 360
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ในปัจจุบันเราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบจนดูเหมือนว่าเรายุ่งอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่า
จากเรื่องงาน ครอบครัว และภาระหน้าที่อื่นๆ 

ทุกคนรู้ดีว่าการใช้ชีวิตอย่าง ‘มีสุขภาพดี’ คือหนึ่งในสิ่งสำาคัญที่สุดในชีวิตของเรา 
แต่คนจำานวนมากกลับให้ความสนใจน้อยกว่าที่ควรจะเป็น หรือกระทั่งไม่สนใจเลย
ด้วยซำ้าไป ด้วยเหตุผลว่าเราต่างยุ่งเกินกว่าจะวางแผนการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ด ี
รวมทั้งไม่มีวิธีที่สะดวกและมีประสิทธิภาพในการช่วยติดตามเป้าหมายด้านสุขภาพ
อีกด้วย 

จนกระทั่งตอนนี้...

สมดุลแห่งการใช้ชีวิต
ที่คุณเองก็สร้างได้



Chubb LifeBalance

ไลฟ์สไตล์ ร่างกาย จิตใจ คะแนนสุขภาพ

+ + =

Chubb LifeBalance คือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อติดตามไลฟ์สไตล์และกิจกรรม
ด้านสุขภาพ เพื่อช่วยให้คุณมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ

Chubb LifeBalance ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ใช้งานเพื่อให้มีสุขภาพดี
ย่ิงข้ึนในระยะยาว ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับเป้าหมายท่ีคุณกำาหนดเอง รวมท้ังพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารและการออกกำาลังกาย การนอนหลับ และปัจจัยอื่นๆ

ในโลกที่เร่งรีบอย่างทุกวันนี้ แอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้การรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง
ยังคงเป็นเรื่องที่สำาคัญและเป็นไปได้สำาหรับคุณ

Chubb LifeBalance เป็นเสมือนเครื่องนำาทางที่ช่วย
ดูแลสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณ 360 ำ
โดยแนะนำาคุณแบบเรียลไทม์และคอยกระตุ้นให้ทำา
กิจกรรมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ในแต่ละวันคุณทำาสิ่งต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ ตั้งแต่อาหารที่ทานจนถึงการนอนหลับพักผ่อน
 รวมไปถึงจำานวนก้าวที่คุณเดินในแต่ละวัน การที่คุณรู้
ว่าอาหารที่ทานสามารถส่งผลเพียงใดต่อสุขภาพโดยรวม
เป็นเรื่องสำาคัญ เช่นเดียวกับการได้รู้ว่าจำานวนแคลอรี ่
ที่เผาผลาญจากการออกกำาลังกายในแต่ละครั้งคือเท่าไร 
แอปพลิเคชันนี้สามารถช่วยคุณติดตามกิจกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับไลฟ์สไตล์ และมีผลต่อสุขภาพ รวมทั้ง
การใช้ชีวิตโดยรวมของคุณได้ อาทิ

• การออกกำาลังกาย • การนอนหลับ

• โภชนาการ • สุขภาพจิต

• การมีสต ิ • อื่นๆ

มุมมองรอบด้านสำาหรับสุขภาพและการใช้ชีวิตที่ดี
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คุณสามารถเลือกประเภทการออกกำาลังกายได้ถึง 123 ประเภท เช่น เดิน วิ่ง 
ปั่นจักรยาน ว่ายนำ้า โยคะ ฯลฯ แอปพลิเคชัน Chubb LifeBalance ที่ติดตั้งบน 
สมาร์ทโฟน สามารถติดตามการออกกำาลังกายของคุณโดยอัตโนมัติ หรือจะเชื่อม
ต่อผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพหรืออุปกรณ์ติดตามการออกกำาลังกายอื่นๆ ก็ได้

โค้ชส่วนตัวจะคอยแนะนำาและให้ฟีดแบ็คคุณแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยคุณในการ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและมีคะแนนสุขภาพที่ดีขึ้น

มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

ในการทำาสิ่งที่จะช่วยให้เรามีร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรงนั้น ไม่ใช่ทุกคนจะมีความ
ตั้งใจและแรงผลักดันเหมือนๆ กัน บางคนตั้งใจและใส่ใจมากเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพดี 
ในขณะที่บางคนก็ต้องมีคนคอยกระตุ้นและแนะนำาเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

Chubb LifeBalance ช่วยคุณได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มไหนก็ตาม โดยจะคอยให้
กำาลังใจและกระตุ้นให้แอคทีฟอยู่เสมอ เพื่อให้คุณทำาตามเป้าหมาย และมีพฤติกรรม 
การใช้ชีวิตที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแลกของรางวัลด้วยคะแนนที่สะสมจากการทำากิจกรรม 
และบันทึกค่าต่างๆ ลงในแอปพลิเคชัน การตอบคำาถามจากโค้ชส่วนตัว รวมทั้งการ 
ทำาเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำาเร็จ

แอคทีฟอยู่เสมอเพื่อรับประโยชน์และสิทธิพิเศษจาก Chubb LifeBalance



ประโยชนท่ี์คุณจะได้รับ

Chubb LifeBalance มาพร้อมประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้

1 4

2

3 6

5

7

เชื่อมโยงคุณกับโค้ชส่วนตัว
เสมือนจริง เพื่อการใช้ชีวิต 
อย่างมีสุขภาพดี

ดูแลสุขภาพและพฤติกรรม
การใช้ชีวิตแบบรอบด้าน ซึ่ง
ประกอบด้วยร่างกาย จิตใจ 
และไลฟ์สไตล์

รับคะแนนสุขภาพแบบเรียลไทม์ 
ซึ่งสะท้อนมาจากสุขภาพและ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตโดยรวม 
ของคุณ

บันทึกและติดตามความ
ก้าวหน้า และรับรางวัลเมื่อ
ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การ
ใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม

เชื่อมต่อกับผู้ใช้งานอื่นๆ ผ่าน
โลกโซเชียล เพื่อทำากิจกรรม
และฉลองความสำาเร็จร่วมกัน

รู้สึกดีกับการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการใช้ชีวิตของตนเอง
เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ตั้งเป้าหมาย ติดตามความ
คืบหน้า และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท้าทายต่างๆ
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เพราะไม่มีใครที่เหมือนกันทุกอย่าง ดังนั้น เมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ การวัดผล
จึงควรเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล คะแนนสุขภาพบนแอป Chubb LifeBalance สะท้อน
สุขภาพโดยรวมของคุณออกมาเป็นตัวเลข โดยประเมินจากตัวคุณ (ร่างกาย) ความ
รู้สึกนึกคิด (จิตใจ) และการใช้ชีวิต (ไลฟ์สไตล์) ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ที่ทำาให้เห็นแนวโน้ม
สุขภาพของคุณทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย

แอปพลิเคชันยังช่วยชี้ให้คุณเห็นว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตนั้น สามารถ
ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวมได้

นอกเหนือจากโอกาสในการเข้าร่วมกับกลุ่มคนรักสุขภาพที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ด้วย 
เป้าหมายคล้ายๆ กัน คุณยังสามารถเข้าถึงเคล็ดลับต่างๆ ในการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดี
จากผู้เช่ียวชาญ ท้ังข้อมูลเก่ียวกับการออกกำาลังกาย โภชนาการท่ีดี และอื่นๆ อีกมากมาย
โดยคุณสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านี้ได้ตลอดเวลาผ่าน Chubb LifeBalance

คะแนนสุขภาพของคุณ

Chubb LifeBalance คือโค้ชเสมือนจริงด้านสุขภาพที่มาพร้อมข้อมูลที่จะช่วยให ้
คุณใช้ชีวิตอย่างสมดุลและบรรลุเป้าหมายสุขภาพ ทำาให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น มีการ
ติดตามเป้าหมายที่คุณวางไว้ และช่วยดูแลแบบรอบด้าน ทั้งสุขภาพกาย ใจ และ
พฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยแอปพลิเคชันจะวิเคราะห์จากทางเลือกต่างๆ ที่คุณตัดสินใจ
ทำาในแต่ละวัน 

คุณสามารถติดตามคะแนนสุขภาพของคุณผ่านแอปพลิเคชัน แชร์ผลและข้อมูลต่างๆ 
รวมทั้งประสบการณ์กับกลุ่มคนที่รักสุขภาพเช่นเดียวกับคุณ นอกจากนี้ ยังสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมท้าทายกับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ 

ดาวน์โหลดและเริ่มใช้แอปวันนี้ เพื่อพบกับโค้ชส่วนตัวที่จะช่วยคุณเดินหน้าบรรล ุ
เป้าหมายด้านสุขภาพ แล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณน่าจะรู้จัก Chubb LifeBalance มาก่อน
หน้านี้

พบโค้ชสุขภาพของคุณได้เลย
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ดาวน์โหลดแอปและลงทะเบียนใช้งาน

• Chubb LifeBalance สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยดาวน์โหลดได้ที่ 
 App Store หรือ Google Play

• ทำาตามขั้นตอนการสมัครใช้งานในแอปพลิเคชัน
• โปรดอ่านและยอมรับเงื่อนไข รวมทั้งข้อกำาหนดการใช้งานเพื่อดำาเนินการต่อ
• เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว คุณจะเข้าสู่หน้า “ฉัน” (Me) ในแอปพลิเคชัน 

ตั้งค่าโปรไฟล์และรับคะแนนสุขภาพ

• คุณสามารถรับการประเมินคะแนนสุขภาพเริ่มต้นในระหว่างขั้นตอนการสมัคร โดยกรอกข้อมูล 4 ประเภท (อายุ เพศ
 ส่วนสูง และนำา้หนัก) หลังจากน้ัน เม่ือเร่ิมใช้งานแอปพลิเคชันจึงค่อยให้ข้อมูลเพ่ิม ย่ิงคุณให้ข้อมูลมากเท่าไร คะแนน
 สุขภาพของคุณก็จะยิ่งแม่นยำาและสะท้อนถึงสุขภาพของคุณมากขึ้นเท่านั้น 
• โค้ชส่วนตัวจะเริ่มสื่อสารกับคุณผ่านแอปพลิเคชัน 

บันทึกกิจกรรมที่ทำาโดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ

• คุณสามารถบันทึกกิจกรรมที่ทำาโดยป้อนข้อมูลลงในแอปด้วยตัวเอง หรือโดยอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ ์
 หรือแอปสุขภาพที่คุณใช้อยู่ เพียงแค่คลิกที่ ‘ติดตาม’ (Track) ในเมนูใช้งานหลักของแอปพลิเคชัน 
• เลือกหัวข้อ ‘อุปกรณ์/แอปติดตาม’ (Tracking Devices/Apps) แล้วเลือกอุปกรณ์หรือแอปท่ีใช้อยู่จากรายการท่ีปรากฏ
 จากนั้น คลิกที่ ‘เริ่มการเชื่อมต่อ’ (Initialise Connection) เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อและทำาตามขั้นตอนที่ระบุไว้  
• เร่ิมติดตามและบันทึกการออกกำาลังกาย โดยคลิกท่ีไอคอนกิจกรรมและเลือกประเภทการออกกำาลังกาย ซ่ึงมีให้เลือก
 ถึง 123 ชนิด (เช่น วิ่ง ว่ายนำ้า) คลิกที่ไอคอน ‘เริ่ม’ (Start) เพื่อบันทึกค่าอัตโนมัติ หรือบันทึกค่าด้วยตัวเอง โดยเลือก
 ‘เพิ่มกิจกรรมด้วยตัวเอง’ (Add Activity Manually)  
• หากแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ของคุณไม่รองรับการใช้งานร่วมกับแอป Chubb LifeBalance คุณสามารถโหลดข้อมูล 
 จากแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ผ่านหน้าเว็บของ Chubb LifeBalance ด้วยฟังก์ชั่น ‘อัพโหลด GPX’

วิธีการใช้งาน

1

2

3
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การสะสมคะแนนบนแอป Chubb LifeBalance
Chubb LifeBalance ช่วยกระตุ้นให้คุณออกกำาลังกายและมีรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี
ด้วยโปรแกรมสะสมคะแนนและแลกรับของรางวัล คุณสามารถได้รับคะแนนจากการตอบคำาถาม
ของโค้ช การติดตามและบันทึกกิจกรรมที่ทำา การบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่ตั้งไว้ และแน่นอนเรามี
คะแนนพิเศษที่คุณจะได้รับในโอกาสต่างๆ อีกด้วย

ติดตามและบันทึกกิจกรรม

สูงสุด 6,000 คะแนนต่อปี

คะแนนพิเศษ

สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปี

1
คะแนนรวมทั้งหมดในหนึ่งปี อยู่ที่ 3,600 คะแนน

2
คะแนนรวมทั้งหมดในหนึ่งปี อยู่ที่ 900 คะแนน

3
คะแนนรวมทั้งหมดในหนึ่งปี อยู่ที่ 800 คะแนน

ตอบคำาถามด้านสุขภาพกาย

สูงสุด 2,000 คะแนนต่อปี

ตอบคำาถามด้านจิตใจ

สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปี

ออกกำาลังกาย 30 นาที หรือเดิน 8,000 ก้าว1

โภชนาการ

วัดค่าความดันโลหิต

ชั่งนำ้าหนักตัว3

บรรลุเป้าหมายด้านต่างๆ

ประวัติการแพทย์

วัดค่าไขมัน

นอน 7-9 ชั่วโมง2

ไลฟ์สไตล์

วัดค่านำ้าตาลในเลือด

วัดขนาดรอบเอว

ล็อกอินครั้งแรก

วันเกิด

ใช้งานเป็นประจำา

ปีใหม่

ตอบคำาถามจากโค้ช

+14 คะแนน สูงสุด 5 ครั้งต่อสัปดาห์ +3 คะแนน สูงสุด 5 ครั้งต่อสัปดาห์

ตอบคำาถามเกี่ยวกับโภชนาการ
สูงสุด 600 คะแนนต่อปี

+60 คะแนน สูงสุด 300 คะแนน +150 คะแนน สูงสุด 600 คะแนน
   เช่น เป้าหมายเดินวันละหม่ืนก้าว
  ลดการทานนำ้าหวาน

+67 คะแนน 1 ครั้งต่อเดือน +100 คะแนน +300 คะแนน

+200 คะแนน +300 คะแนน +300 คะแนน

+40 คะแนน สูงสุด 25 ครั้งต่อปี +100 คะแนน

+100 คะแนน +100 คะแนน

+175 คะแนน
  ต่อไตรมาส



โค้ชส่วนตัวเสมือนจริงท่ีช่วยดูแลสุขภาพ
และไลฟ์สไตล์ของคุณ 360o

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์
www.chubblifebalance.com/th

ดาวน์โหลด Chubb LifeBalance


