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• ภาพหน้าจอในคู่มือนี้เป็นเพียงตัวอย่าง อาจแตกต่างจากแอปพลิเคชันจริง 

• แอปพลิเคชัน BLA Healthy Life พัฒนาโดย บริษัท ReMark International B.V.

เงื่อนไขการใชง้านอาจมีการเปลี่ยนแปลง



1. รู้จักกับ BLA Healthy Life

เปลี่ยนทุกก้าวเดินให้มีความหมาย ด้วยแอปพลิเคชัน BLA Healthy Life เพียงใช้ชีวิตให้แอคทีฟ ด้วยการเดินลดอายุท่ีแท้จริงร่างกาย 

พร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทวอทช์ บันทึกและซิงค์ข้อมูลสุขภาพของคุณเข้ากับแอป ก็สามารถรับคะแนนสะสม ใช้เป็นส่วนลดเบ้ียประกัน 

หรือแลกสิทธิพิเศษมากมาย



ระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ที่รองรับ

สามารถดาวน์โหลดและติดต้ังแอปได้ ทั้งในระบบ iOS และ Android ผ่าน App Store และ Google PlayStore

หมายเหตุ

• ผู้ใช้อุปกรณ์ Xiaomi จะต้องซิงค์ข้อมูลเข้ากับ 

Apple Health หรือแอปพลิเคชัน Google Fit 

เท่านั้น เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่แอปพลิเคชัน 

BLA Healthy Life (ระบบยังไม่รองรับการซิงค์

ข้อมูลจาก Mi App) 

• ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ คือ iOS เวอร์ชั่น 9.0

เป็นต้นไป และ Android เวอร์ชั่น 6.0 เป็นต้นไป

Garmin

Fitbit

Google 

Wear OS

Apple

Xiaomi*

การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลสุขภาพ กรณีที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์สุขภาพ

สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจาก

แอปพลิเคชันสุขภาพ

Garmin Connect 

Fitbit

Google Fit

Apple Health

Apple Health 

/ Google Fit

>

• iOS : Apple Health 

• Android : Google Fit

อุปกรณ์สุขภาพ แอปพลิเคชันสุขภาพ BLA Healthy Life>



2. วิธีการลงทะเบียนใช้งาน

ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

ส าหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนระบบ

บริการลูกค้าของกรุงเทพ

ประกันชีวิต

(Smart Customer) หรือ BLA 

Happy Life Application

สามารถใช้ Username และ 

Password เดียวกันได้เลย

ส าหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน 

สามารถลงทะเบียนได้โดยเลือก

ปุ่มลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก 

โดย Username และ 

Password นี้ สามารถน าไปใช้

กับระบบบริการลูกคา้ได้เช่นกัน

ลงทะเบียนใช้งานคร้ังแรก

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และ 

ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน

กรณีที่เคยลงทะเบียนแล้วแตล่ืมรหัสผา่น 

สามารถ คลิก ลืมรหัสผ่าน และระบุอีเมล

เพ่ือด าเนินการตั้งรหัสผา่นใหม่



3. ขั้นตอนการใช้งาน

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และข้อตกลง

อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้

ผู้ที่เข้าใช้งานใหมจ่ะต้องท าการเลือกทั้ง 2 กล่อง และคลิก

ปุ่มตกลง เพื่อยอมรับ นโยบายข้อมลูส่วนบุคคล และ 

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ โดยสามารถอ่าน

รายละเอียดได้จาก Link ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน

3.1 ข้อตกลงของผู้ใช้



3. ขั้นตอนการใช้งาน

3.2 การตั้งค่า

ตั้งรหัส PIN 

ผู้ที่ใช้ Android จะต้องตั้งค่า Pin 6 

หลัก โดยการใส่ Pin เดียวกัน 2 ครั้ง 

ตั้งรหัส PIN เรียบร้อย       

ผู้ใช้จะต้องใส่ Pin นี้ทุกครั้งเม่ือเข้าใช้

งาน application

ตั้งค่า Face ID

ส าหรับผู้ทีใ่ช้ Apple IOS สามารถตั้ง

ค่า Face ID ได้ 

เพื่อความสะดวกและ

ปลอดภัยในการเข้าใช้งาน

ผู้ใช้กรุณาตั้งรหัส PIN 6 หลัก ซึ่งจะ

ใช้ในการเข้าใช้งานทุกครั้งขณะที่ยัง

อยู่ในระบบ ส าหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ 

Apple ในระบบ iOS ยังสามารถตั้ง

Face ID เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้นในการเข้าใช้งาน

PIN & Face ID 



3. ขั้นตอนการใช้งาน

3.2 เลือกภาพประจ าตัว

เลือกภาพประจ าตัวแทน

ตัวคุณเพื่อติดตาม

พัฒนาการในแต่ละสัปดาห์

ภาพประจ าตัวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง

ตามอายุที่แทจ้ริงของร่างกาย 

(Biological Age) ที่คุณสามารถลด

ได้ในแต่ละสัปดาห์เมื่อเทียบกบัอายจุริง 

โดยลดได้สูงสุดถึง 5 ปี!

(Avatar) และข้อความ

แนะน าแอป

เลือกภาพประจ าตัวของคุณ 

ผู้ใช้สามารถเลือกภาพประจ าตัวที่

ต้องการได้ ระหว่าง พี่บี และ น้องไมอะ 

คู่หูมาสคอทของเรา 

แนะน าอายุที่แท้จริงของ

ร่างกาย (Bio Age) 

แนะน าอายุท่ีแท้จริงของร่างกาย จาก

กิจกรรมท่ีท า (ส าหรับผู้ใช้ที่ log in 

ครั้งแรก)

สะสมคะแนน และของรางวัล

แนะน าการสะสมคะแนนเพ่ือแลกของ

รางวัล (ส าหรับผู้ใช้ที่ log in ครั้งแรก)



ภาพประจ าตัว (Avatar)

ผู้ใช้สามารถเลือกภาพประจ าตัว เป็น พี่บี หรือ น้องไมอะ

ทั้งพี่บีและน้องไมอะ จะมี 5 แบบ โดยการแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงตามอายุที่แท้จริงของร่างกายที่ลดลง 

อายุน้อยลง 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี

พ่ีบี

น้อง

ไมอะ



3. ขั้นตอนการใช้งาน

3.3 ระบุส่วนสูงและน้ าหนัก

บันทึกน้ าหนัก และส่วนสูง

ผู้ใช้ระบุน้ าหนัก และส่วนสูงของตนเองเพื่อค านวณ

ดัชนีมวลกาย (BMI) หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ของส่วนสูงในภายหลัง สามารถท าได้ในเมน ูตั้งค่า

ส าหรับการเปล่ียนแปลงอักเดตข้อมูลน้ าหนักตวั 

สามารถท าได้ในหน้า สุขภาพ ควรอัปเดตเปน็ประจ า

ทุก 2 สัปดาห์เพื่อความแม่นย าของการประมวลผล



3. ขั้นตอนการใช้งาน

3.4 เชื่อมต่อ

เลือกอุปกรณ์ หรือแอป

พลิเคชันสุขภาพท่ีคุณใช้

อยู่เป็นประจ า

เพื่อเชื่อมต่อและท าการซิงค์กับข้อมลูที่

บันทึกไว้ ค านวณเป็นอายทุี่แทจ้ริงของ

ร่างกาย (Bio Age)

ข้อมูลสุขภาพ

เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพ

เชื่อมต่อ BLA Healthy Life กับ

อุปกรณ์ หรือ แอปพลิเคชัน

สุขภาพที่คุณใช้

อุปกรณ์สุขภาพ

สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน 

Apple Health / Google Fit

อุปกรณ์ Garmin และ Fitbit

เชื่อมต่อเรียบร้อย

เม่ือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สุขภาพ

เรียบร้อย หน้าจอจะแสดงผลการ

เชื่อมต่อ พร้อมเริ่มใช้งาน



4. เมนู : ภาพรวม

ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน สัปดาห์แรก

ไม่พบข้อมูล

หากผู้ใช้ยังไม่มีการบันทึกกิจกรรม 

วงแหวนจะไม่ขึ้นโชว์แถบสีเขียว   

ดีกว่าเป้าหมาย

หากผู้ใช้ท ากิจกรรมได้ดีกว่าเป้าหมาย 

วงแหวนจะเต็มจนซ้อนทับ

ท าได้ตามเป้าหมาย

หากผู้ใช้ท ากิจกรรมได้ตามเป้าหมาย 

วงแหวนจะเต็ม

ท าได้ไม่ถึงเป้าหมาย

หากผู้ใช้ท ากิจกรรมได้ไม่ถึงเป้าหมาย 

วงแหวนจะแสดงผลไม่เตม็วง โดยมีแถบสี

ตามสัดส่วนกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย



4. เมนู : ภาพรวม

ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน สัปดาห์ถัดไป

ดีกว่าเป้าหมาย

หากผู้ใช้ท ากิจกรรมได้ดีกว่าเป้าหมาย 

วงแหวนจะเต็มจนซ้อนทับ

ท าได้ตามเป้าหมาย

หากผู้ใช้ท ากิจกรรมได้ตามเป้าหมาย 

วงแหวนจะเต็ม

ท าได้ไม่ถึงเป้าหมาย

หากผู้ใช้ท ากิจกรรมได้ไม่ถึงเป้าหมาย 

วงแหวนจะแสดงผลไม่เตม็วง โดยมีแถบสี

ตามสัดส่วนกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมายแบบสมาร์ท

วงแหวนจะแสดงผลโดยมีหลักการ

เหมือนสัปดาห์แรก แต่จะมีการ

กระตุ้นใหผู้้ใช้ท ากิจกรรมให้ดีกว่า

เดิม โดยหากสัปดาห์ก่อนหน้าผูใ้ช้

สามารถท าได้ตามเปา้หมาย อาจจะ

มีการปรับเป้าหมายให้ใหม่โดย

อัตโนมัติ



4. เมนู : ภาพรวม

ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน ไม่พบข้อมูล

ข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น

หากหน้าจอภาพรวมของคุณแสดงผล

ว่าไม่พบแหล่งข้อมูล หรือ ไม่พบข้อมูล

อายุร่างกาย กรุณาตรวจสอบการ

เชื่อมต่อของอุปกรณ์ และ/หรือ บันทึก

กิจกรรม เพื่อเริ่มค านวณอายุทีแ่ท้จริง

ของร่างกาย

ไม่พบแหล่งข้อมูล

กรณีไม่พบแหล่งข้อมูล ผู้ใช้จะต้องท าการเชื่อมต่อ

อุปกรณ์สุขภาพที่คุณสวมใส่ เข้ากับแอปพลิเคชัน

สุขภาพทีร่องรับกับอุปกรณ์นั้น ๆ แล้วจึงน ามา

เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน BLA Healthy Life

ไม่พบข้อมูลอายุร่างกาย

เน่ืองจากข้อมูลกิจกรรมของผู้ใช ้ยัง

ไม่เพียงพอต่อการค านวณอายุท่ี

แท้จริงของร่างกาย 



4. เมนู : สรุปข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลสุขภาพ

หน้าข้อมูลสุขภาพจะแสดงผลอายุท่ี

แท้จริงของร่างกาย จ านวนก้าวเดิน 

และ BMI ของสัปดาห์ท่ีผ่านมา

อายุที่แท้จริงของร่างกาย

เม่ือกดเลือก อายท่ีุแท้จริงของร่างกาย 

หน้าจอจะแสดงกราฟข้อมูลที่ผ่านมา

และประเมินผลในอนาคต

จ านวนก้าว

เม่ือกดเลือก จ านวนก้าว หน้าจอจะ

แสดงกราฟข้อมูลการเดินท่ีผา่นมา

ดัชนีมวลกาย (BMI)

หน้าจอแสดงผลข้อมูลดชันีมวล

กายท่ีผู้ใช้บันทึก

• วงแหวนแสดง สีส้ม หมายถึง ค่าสูง หรือ ต่ ากว่าปกติ โดยจะมีตัวอักษรก ากับอยู่

• วงแหวนแสดง สีเขียว หมายถึง ค่ามาตรฐาน ปกติ



4. เมนู : ผู้ใช้งานอันดับสูงสุด และสิทธิพิเศษ

ผู้ใช้งานอันดับสูงสุด

กราฟแสดงผลอายุท่ีแท้จริงของ

ร่างกายคุณ เทียบกับผู้ใช้ทั้งหมด

สิทธพิิเศษ

หน้าจอแสดงสิทธิพิเศษทั้งหมดท่ี

สามารถเลือกแลกคะแนน                         

เพ่ือรับสิทธ์ิได้ 

ข้อมูลสิทธิพิเศษ

เม่ือแตะลงบนภาพสิทธิพิเศษ หน้าจอ

จะแสดงรายละเอียดสิทธิพิเศษนั้น 

และเงื่อนไขการแลกคะแนน 

ประวัติ

เม่ือแตะลงบนแถบ “คะแนน” หน้าจอ

จะแสดงข้อมูลประวัตคิะแนนที่ไดร้ับ 

และประวัติการแลกสิทธิพิเศษ 

หมายเหตุ : ภาพหน้าจอในคู่มือนีเ้ป็นเพียงตัวอย่าง อาจแตกต่างจากในแอปพลิเคชันจรงิ / เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตามท่ีบรืษัทก าหนด และขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข



5. คะแนนและเงื่อนไข

BLA Healthy Life

และแบบประกัน              

บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ

แบบประกัน บีแอลเอ สมาร์ท      

ซีไอ เป็นแบบประกันทีอ่อกแบบ

มาเพื่อคนรักสุขภาพ โดยเฉพาะ

คนที่ชอบออกก าลังกายดว้ยการ

เดิน หรือวิ่งเป็นประจ า 

จากการวิจัยพบว่าการเดนิ หรือ

ว่ิงเป็นประจ านั้น ท าให้คนมี

สุขภาพดีขึ้น 

โดยท าให้มีอายุที่แท้จริงของ

ร่างกายต่ ากว่าอายุตามบัตร

ประชาชนได้สูงสุดถึง 5 ปี

ระบบจะค านวณอายุท่ีแท้จริงของร่างกาย (Bio Age) เม่ือครบแต่ละสัปดาห์

ลดอายุที่แท้จริงของร่างกายลงด้วยการเดิน

จ านวนก้าวเดิน หรือ วิ่ง เฉลี่ยต่อวัน

ในแต่ละสัปดาห์

อายุที่แท้จริงของร่างกายทีล่ดลง 

โดยประมาณ

6,500 1 ปี

9,000 3 ปี

12,000 5 ปี

หมายเหตุ : อายุที่แท้จริงของร่างกาย (Bio Age) ในแต่ละสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ  เช่น เพศ อายุ 

ระดับของกิจกรรมที่ท าในแต่ละวัน ความสม่ าเสมอของระดับกิจกรรม เป็นต้น

“เดินอย่างสม่ าเสมอทุกวัน เพื่อสุขภาพและผลลัพธ์ที่ดีนะครับ”

ข้อมูลในตารางนี้เป็นเพียงตัวอย่างจากค่าเฉลี่ย การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



5. คะแนนและเงื่อนไข

วิธีการนับคะแนน

อายุท่ีแท้จริงของร่างกายท่ีลดลง (x) ปี 

ในสัปดาห์น้ัน ๆ
x เบ้ียประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ (บาท)

1,000

ตัวอย่างการค านวณ

ผูเ้อาประกันภัยเพศหญิง อายุ 36 ปี ซื้อแพ็กเกจ บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ แผน 2 

เบ้ียประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ 9,090 บาท

ในสัปดาห์น้ันเดินลดอายุที่แท้จริงของร่างกายลงได้ 2 ปี

คะแนนที่ได้รับในสัปดาห์น้ันคือ 2  x  (9,090 / 1,000) = 18 คะแนน

ในแต่ละสัปดาห์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับคะแนนสะสม ส าหรับอายุท่ีแท้จริงของร่างกายท่ีลดได้ ตั้งแต่ 1 – 5  ปี 

ส าหรับเบ้ียประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ ทุก 1,000 บาท

ซึ่งค านวณได้โดยประมาณ ดังนี้

เฉพาะเบ้ียประกันภัยของ สัญญาเพ่ิมเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ ที่น ามาค านวณคะแนน ไม่รวมเบ้ียประกันภัยของสัญญาหลัก 



5. คะแนนและเงื่อนไข

ข้อมูลในตารางนี้เป็นเพียงตัวอย่างจากค่าเฉลี่ย การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับระดับกิจกรรมของแตล่ะบุคคล

ตัวอย่างการสะสมคะแนน ค านวณตามจ านวนเบี้ยประกัน

คะแนนสะสมที่ได้รับนี้ สามารถน าไปแลกรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน BLA Healthy Life

A จ่ายเบ้ียประกันของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ 1,000 บาท

B จ่ายเบ้ียประกันของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ 5,000 บาท

C จ่ายเบ้ียประกันของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ 10,000 บาท

อายุที่แท้จริงของร่างกาย

ที่ลดลงรายสัปดาห์

ตัวอย่าง การค านวณคะแนนตามจ านวนเบี้ยประกัน บีแอลเอ ซีไอ แคร์ โดยประมาณ

( A ) 1,000 บาท ( B ) 5,000 บาท ( C ) 10,000 บาท

1 ปี 1 x (1,000 / 1,000) = 1 1 x (5,000 / 1,000) = 5 1 x (10,000 / 1,000) = 10

3 ปี 3 x (1,000 / 1,000) = 3 3 x (5,000 / 1,000) = 15 3 x (10,000 / 1,000) = 30

5 ปี (ค่าสูงสุด) 5 x (1,000 / 1,000) = 5 5 x (5,000 / 1,000) = 25 5 x (10,000 / 1,000) = 50

คะแนนสูงสุดที่สามารถสะสมได้ต่อปี 

(ผลรวมทั้ง 52 สัปดาห์)
5 x 52 = 260 คะแนน 25 x 52 = 1,300 คะแนน 50 x 52 = 2,600 คะแนน



เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

• คะแนนจะมีอายุถึงสิ้นปีปฏิทินถัดไป เช่น หากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 คะแนนท่ีได้รับในปี 2563                              

จะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2564

• ช่วงระยะเวลาผ่อนผัน (Grace period) จะไม่สามารถสะสมคะแนนได้ แต่สามารถแลกรับสิทธิพิเศษได้

• หากกรมธรรม์ขาดอายุ (Lapse) หรือมีการจ่ายสินไหมแล้ว (กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ) ลูกค้าจะไม่สามารถใชง้านแอปพลิเคชัน BLA Healthy Life ได้ 

• หากกรมธรรม์ขาดอายุ (Lapse) และลูกค้าไม่ต่ออายุเพื่อฟื้นสถานะ (Reinstate) ภายใน 1 ปี บัญชีผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลการเดินการสะสมคะแนน และ

ประวัติการแลกสิทธิพิเศษ ทั้งหมดจะถูกล้างจากระบบ 

การสะสมคะแนน และเงื่อนไขการใช้สิทธิ์

1 ม.ค. 63 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64

1 ก.พ. 63 1 ก.พ. 64

รอบปีกรมธรรม์ 1 [1 ก.พ. 63 - 31 ม.ค. 64]

ระยะเวลาในการใช้คะแนนแลกของรางวัล : คะแนนจะมีอายุถึงสิ้นปีปฏิทินถัดไป (31 ธ.ค. 64]

ระยะเวลาสะสมคะแนนตามรอบปีกรมธรรม์ (1)

31 ธ.ค. 65

ตัวอย่าง : ระยะเวลาสะสมคะแนนตามรอบปีกรมธรรม์ และอายุของคะแนน

ระยะเวลาในการใช้คะแนนแลกของรางวัล : คะแนนจะมีอายุถึงสิ้นปีปฏิทินถัดไป (31 ธ.ค. 65]

คะแนนที่สะสมในปี 2563 จะมีอายุถึงสิ้นปี 2564

คะแนนที่สะสมในปี 2564 จะมีอายุถึงสิ้นปี 2565



การแลกรับ / ใช้สิทธิพิเศษ

ผู้ใช้สามารถน าคะแนนสะสมที่ได้รับนี้ ไปแลกรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน BLA Healthy Life 

โดยใช้คะแนนตามที่ระบุในแต่ละสิทธพิิเศษ เช่น Gift Voucher / e-Coupon หรือ ส่วนลดเบี้ยประกัน

• ภาพที่แสดงในคู่มือนี้เป็นเพียงภาพตวัอย่าง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากหน้าแอปพลิเคชันของคุณ

• 1 รหัส สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของคูปองก่อนใช้งาน / เม่ือท าการแลกคะแนนแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้ / 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายของ e-Coupon / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงม่ือนไขและสิทธิพเิศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เลือกเมนูสิทธิพิเศษ 

และกดเลือกสิทธิพิเศษที่ต้องการ

• หากคะแนนสะสมท่ีมีอยู่เพียงพอ กด

ปุ่ม “แลกสิทธิพิเศษ” ด้านล่าง

• ระบบจะขึ้นข้อความให้ยืนยันการแลก

รับสิทธิพิเศษ โดยใช้คะแนนสะสม

ตามท่ีระบุ

• เม่ือยืนยันเรียบร้อยแล้ว คูปองของ

คุณจะเข้าไปอยู่ในหน้าคูปอง สามารถ

คลิกดูคูปองท่ีเก็บไว้จากปุ่มคูปอง

ด้านขวาบนในหน้าสิทธิพิเศษ

• น าคูปองน้ีไปแสดงท่ีร้านค้าเพื่อใช้งาน



6. ค าถามที่พบบ่อย (Q&A)

ท าไมข้อมูลที่แสดงในแอป BLA Healthy Life จึงไม่ตรงกับข้อมูลที่อยู่ในแพลตฟอรม์สุขภาพอื่น ๆ เช่น Apple 

Health, Google Fit, Garmin Connect, Fitbit

เน่ืองจากข้อมูลในแอป BLA Healthy Life เป็นการดึงข้อมูลมาจากแพลตฟอร์มสุขภาพที่เชื่อมต่อไว้ จึงเป็นไปตามรูปแบบท่ีได้รับ

จากแต่ละแพลตฟอร์ม การแสดงผลจึงอาจมีความล่าช้าหรือแตกต่างเล็กน้อย ซ่ึงเป็นข้อจ ากัดจากความหลากหลายของ

แพลตฟอร์ม 

Q: 

A: 

สาเหตุอาจเกิดจาก...

• แพลตฟอร์มสุขภาพที่ใช้ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลที่ส่งมายังแอป BLA Healthy Life

• แอปสุขภาพ เช่น Google Fit หรือ Apple Health มีการแสดงข้อมูลในรูปแบบท่ีต่างกัน

• ยังไม่ได้ท าการซิงค์ข้อมูลล่าสุดจากอุปกรณ์ท่ีคุณสวมใส่



6. ค าถามที่พบบ่อย (Q&A)

ซิงค์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่ท าไมยังไม่เห็นข้อมูลใหม่แสดงในแอป

กรุณาตรวจสอบว่าขณะที่ท าการซิงค์ข้อมูล มีการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์หรือไม่

• อุปกรณส์ุขภาพท่ีคุณสวมใส่ / แหล่งข้อมูล มีการเช่ือมต่อกับแอป BLA Healthy Life

• มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีเสถียร เพื่อใช้ในการซิงค์ข้อมูล 

Q: 

A: 

หากไม่มีการเช่ือมต่ออุปกรณ์ หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตอ่อนเกินไป อาจท าให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ 

หรือแสดงเป็นข้อมูลเก่าที่ซิงค์ไว้ก่อนหน้าน้ี 

แก้ไขโดยการปิด-เปิดแอปพลิเคชันใหม่ และซิงค์ข้อมูลอีกครั้ง



6. ค าถามที่พบบ่อย (Q&A)

ซิงค์ข้อมูลอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

ควรซิงค์ข้อมูลจากแพลตฟอร์มสุขภาพที่คุณใช้เข้ากับแอป BLA Healthy Life โดยตรงทุกคร้ัง เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน

ของข้อมูล ท่ีอาจเกิดจากการเปลี่ยนแพลตฟอร์ม ในกรณีเช่นน้ี แอปพลิเคชันจะดึงข้อมูลที่ดีท่ีสุดมาแสดง

ตัวอย่าง อุปกรณ์ Garmin : หลังจากซิงค์ข้อมูลสุขภาพเข้าแอปพลิเคชันของ Garmin แล้ว

• แนะน า : ซิงค์ข้อมูลจากแอป Garmin > BLA Healthy Life 

• ไมแ่นะน า : ซิงค์ข้อมูลจากแอป Garmin > Apple Health > BLA Healthy Life 

กรณีที่อุปกรณ์วัดสุขภาพของคุณไม่รองรับการเชื่อมต่อกับแอป BLA Healthy Life โดยตรง คุณสามารถซิงค์ข้อมูลสุขภาพผ่าน 

Apple Health หรือ Google Fit ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อน แล้วจึงซิงค์ข้อมูลในแพลตฟอร์มน้ัน เข้ากับแอป BLA Healthy Life 

Q: 

A: 



6. ค าถามที่พบบ่อย (Q&A)

ท าไมเมื่อซิงค์ข้อมูลของสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มเติมในวันจันทร ์ข้อมูลที่ใส่เพิ่มนี้จึงไม่แสดงในแอปพลิเคชนั 

BLA Healthy Life

แอปพลิเคชันจะค านวณค่าสรุปอายุที่แท้จริงของร่างกาย (Bio Age) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อมีการซิงค์ข้อมูลคร้ังแรก นับแต่

หลังเที่ยงคืนวันอาทิตย์ (เช้าวันจันทร์) เป็นต้นไป หลังจากท่ีสรุปข้อมูลแล้วจะไม่สามารถท าการแก้ไขได้อีก ดังน้ันเม่ือคุณจะท า

การซิงค์ข้อมูลในช่วงเช้าวันจันทร์ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลในแพลตฟอร์มสุขภาพที่คุณใช้เป็นปัจจุบัน และมีการซิงค์

ข้อมูลของสัปดาห์ท่ีผ่านมาเข้าอุปกรณ์วัดสุขภาพของคุณเรียบร้อยแล้ว

Q: 

A: 



6. ค าถามที่พบบ่อย (Q&A)

หน้าสรุปข้อมูลสุขภาพ มีบันทึกข้อมูลกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ท าไมจึงไม่มีข้อมูล Bio Age

ข้อมูล Bio Age จะแสดงโดยอัตโนมัติหลังจากที่มีการซิงค์ข้อมูลครั้งแรกในสัปดาห์ โดยเป็นไปตามบันทึกข้อมูลกิจกรรม หากมีเฉพาะ

ข้อมูลกิจกรรมแต่ไม่มีข้อมูล Bio Age ในสัปดาห์ท่ีผ่านมา แอปพลิเคชันจะขึ้นข้อความเตือนให้คุณท าการซิงค์ข้อมูลจากอุปกรณ์ 

Q: 

A: 

สามารถใช้งาน BLA Healthy Life จากสมาร์ทโฟนหลายเครื่องได้ไหม

ไม่ควรใช้งาน BLA Healthy Life บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหลายเคร่ือง เน่ืองจากผู้ใช้อาจสับสนในการบันทึกข้อมูล รวมถึงอาจเกิด

ปัญหาในการซิงค์ข้อมูล 

Q: 

A: 



6. ค าถามที่พบบ่อย (Q&A)

เป้าหมายการเดินในสัปดาห์ มีการค านวณอย่างไร

เป้าหมายในแต่ละสัปดาห์ของคุณเป็นการปรับอัตโนมัติเม่ือเริ่มสัปดาห์ใหม่

โดยอ้างอิงจากเป้าหมายเดิมในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีหลักการค านวณดังน้ี

Q: 

A: 

เป้าหมายรายวันของสัปดาห์น้ี หากสัปดาห์ที่แล้วท าได้ ส าเร็จตามเป้า

= เป้าหมายรายวันของสัปดาห์ที่แล้ว + 10% (ปัดเป็นจ านวนเต็ม ท่ีใกล้เคียง 500 ก้าวมากท่ีสุด)

เป้าหมายรายวันของสัปดาห์น้ี หากสัปดาห์ที่แล้วท าได้ ไม่ส าเร็จตามเป้า

= เป้าหมายรายวันของสัปดาห์ที่แล้ว - 10% (ปัดเป็นจ านวนเต็ม ท่ีใกล้เคียง 500 ก้าวมากท่ีสุด) 

และเม่ือรวมแล้วไม่ต่ ากว่า 5,000 ก้าว



6. ค าถามที่พบบ่อย (Q&A)

ข้อมูล Bio Age และข้อมูลที่ได้จากการวัดกิจกรรมนี้ สามารถใช้วินิจฉัยทางการแพทยไ์ด้หรือไม่

การค านวณอายุท่ีแท้จริงของร่างกาย (Bio Age) มาจากการวัดจากระดับของกิจกรรมท่ีคุณท า โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมน้ีไม่ได้มี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวินิจฉัย หรือให้ค าแนะน าทางการแพทย์

ซอฟต์แวร์และบริการของ BLA Healthy Life ไม่สามารถใช้แทนค าแนะน าโดยผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ

เจ็บป่วย โภชนาการ หรืออาการต่าง ๆ ทางร่างกาย กรุณาปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ 

Q: 

A: 




