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ผูที่มากดวยประสบการณ
เชิงธุรกิจและเขาใจเรื่องแรงงาน

สุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

เห็นชอบปรับเพิ่มคาทําศพ

แรงงานภาคอิสระ
ม.40 เฮ มติ ครม.

สุชาติ ชมกล่ิน รฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน

30 ปี สํานักงานประกันสังคม ก้าวสู่ปีท่ี 31
มุ่งเน้นทํางานเชงิรกุ ชว่ยเหลือลกูจา้ง ผู้ประกันตน

มาตรา 40 ได้แล้วใหโ้อกาสผู้สูงวยัสมัครเป็นผู้ประกันตน
ข่าวดี ประกันสังคม

สุชาติ ชมกล่ิน รฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน

30 ปี สํานักงานประกันสังคม ก้าวสู่ปีท่ี 31
มุ่งเน้นทํางานเชงิรกุ ชว่ยเหลือลกูจา้ง ผู้ประกันตน

มาตรา 40 ได้แล้วใหโ้อกาสผู้สูงวยัสมัครเป็นผู้ประกันตน
ข่าวดี ประกันสังคม

ผานระบบบริการ “พรอมเพย”

ประกันสังคม
ชวนผูประกันตน
รับเงินสงเคราะหบุตร



2 วารสารประกันสังคมสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

นายจ้าง
ผู้ประกันตน
มาตรา 33

ผู้ประกันตน

ระยะเวลา 3 เดือน (ก.ย. - พ.ย. 63)
เพ่ือช่วยลดภาระให้แก่ผู้ประกันตน จํานวน 12.92 ล้านคน

การปรับอัตราเงินสมทบดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

และนายจ้าง จํานวน 4.87 แสนราย คิดเป็นจํานวนเงินถึง 1.1 หมื่นล้านบาท

มาตรา 39
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COVID-19COVID-19
อตัราเงนิสมทบ

กองทุนประกันสังคม
ปรบัลด

ผู้ประกันตนมาตรา 39
เงินที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบ

โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 2%
คือ เดือนละ 4,800 บาทเท่ากันทุกคน

(4,800 x 2% = 96 บาทต่อเดือน)

คิดเป็นจํานวนเงินถึง 1.1 หมื่นล้านบาท
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รอบรั้วประกันสังคม

สปส.ข่าวน่ารู้

เปิดบ้านคุย
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• สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
  ผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ เชิงธุรกิจและเข้าใจเรื่องแรงงาน

• ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตร
  ผ่านระบบบริการ “พร้อมเพย์”
• ประกาศลดอัตราเงินสมทบเยียวยา นายจ้าง ผู้ประกันตน
• แรงงานภาคอิสระ ม.40 เฮ มติ ครม. เห็นชอบปรับเพิ่มค่าท�าศพ
• ข่าวดี ประกันสังคมให้โอกาสผู้สูงวัยสมัครเป็น
  ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้แล้ว
• สปส. ให้สิทธิผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 อายุ 50 ปีขึ้นไป
  รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีละครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
• ประกันสังคม ให้สินเชื่อผู้ประกอบการ 3 หมื่นล้าน
  ช่วยรักษาการจ้างงานผู้ประกันตน

• 30 ปี ประกันสังคม ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน
  ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

• นายจัาง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal

• ระบบประกันสังคมที่คนท�างานควรรู้ในยุค New Normal

• โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ โรคที่ค่อยๆ ก่อก�าเนิดในหญิง
  วัยเจริญพันธุ์ รู้ก่อน...ปลอดภัย สิทธิประกันสังคมครอบคลุม

• เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ภัยร้ายที่ยากจะหลีกเลี่ยง

• เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานประกันสังคม
  ครบรอบ 30 ปี วันที่ 3 กันยายน 2563
• ส�านักงานประกันสังคมได้รับรางวัลเลิศรัฐประจ�าปี 2563
• โครงการ Healthy Thailand ผู้ประกันตนตระหนักรู้ สุขภาวะที่ดี
  สู่ฐานวิถีชีวิตใหม่
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20

รายงานพิเศษ

มุมมองคนท�างาน

นายจ้างคนดี

สปส.ใส่ใจผู้ประกันตน22

23 ห่วงใยใกล้หมอ

ฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
ISBN 1686-7483

ทักทาย
	 สวัสดีค่ะพบกันฉบับที่	3	 ของปี	2563	 และเป็นฉบับวันคล้าย 
วันสถาปนาของส�านักงานประกันสังคม	ครบรอบ	30	ปี	ฉบับนี้อัดแน่น
ไปด้วยเนื้อหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง	 ลูกจ้าง	 ผู้ประกันตน	 
เริ่มด้วยคอลัมน์เปิดบ้านคุยเล่มนี้คุยกับนายสุชาติ	 ชมกลิ่น	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงาน	 ผู ้ที่มากด้วยประสบการณ์เชิงธุรกิจและ
เข้าใจเรื่องแรงงาน	 มีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ 
ท่ี ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
และมีทิศทางการพัฒนาประกันสังคม	 ในปีพุทธศักราช	2564	 และ 
ในปีต่อๆ	 ไป	 ส่วนคอลัมน์	 สปส.ข่าวน่ารู้	 เชิญชวนผู้ประกันตนรับเงิน
สงเคราะห์บุตรผ่านระบบบริการพร้อมเพย์	 เพ่ืออ�านวยความสะดวก	
รวดเร็วให้กับผู้ประกันตน	 นอกจากนี้ประกันสังคมได้เพ่ิมค่าท�าศพ	
ส�าหรับผูป้ระกนัตนมาตรา	40	จากเดิม	40,000	บาท	เป็น	50,000	บาท	และ
ข่าวดปีระกนัสงัคมเปิดโอกาสให้กับผูส้งูวัยสามารถสมัครเป็นผูป้ระกนัตน 
มาตรา	40	ได้แล้วนะคะ	รวมทัง้ได้ประกาศปรบัลดอตัราเงนิสมทบให้กบั 
ผู้ประกันตนเป็นเวลา	3	 เดือน	(ก.ย.-พ.ย.	63)	 คอลัมน์นายจ้างคนดี 
และคอลัมน์มุมมองคนท�างานก็จะพูดถึงการปรับตัวในยุค	New	Normal	 
ส่วนคอลัมน์ใส่ใจผู้ประกันตนและห่วงใยใกล้หมอ	 เล่มนี้จะพาทุกท่าน 
มาท�าความรู ้จักกับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ีภัยร้ายท่ียาก 
จะหลีกเลี่ยงค่ะ
	 และตลอดระยะเวลา	30	 ปีที่ผ่านมา	 ส�านักงานประกันสังคม 
ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงานท่ีมีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน	 และ
มุ่งมั่นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกจ้าง	 
ผู้ประกันตน

กองบรรณาธิการ

เจ้าของ
ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษา
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

บรรณาธิการบริหาร
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
รองเลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ์ส�านักงานประกันสังคม

แสดงความคิดเห็นได้ที่
กองบรรณาธิการ วารสารประกันสังคม
ศูนย์สารนิเทศ ส�านักงานประกันสังคม
88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์
ต�าบลตลาดขวัญ อ�าเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

กองบรรณาธิการ
ศูนย์สารนิเทศ ส�านักงานประกันสังคม
โทรศัพท์ 0 2956 2536-8
โทรสาร 0 2525 4237
อีเมล info@sso.go.th
เว็บไซต์ www.sso.go.th
www.facebook.com/ssofanpage
สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง
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รอบรั้วประกันสังคม

พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการมาตรการ
ส่งเสริมคุ ้มครองพัฒนาและสร้างหลัก
ประกนัสูแ่รงงานนอกระบบ	และการแสดง
สินค้าสมาชิกเครือข่ายประกันสังคม
	 ใ น ก า ร นี้ 	 น า ย ท ศ พ ล  
กฤตวงศ์วมิาน	 เลขาธิการส�านักงาน
ประกันสังคม	 พร ้อมคณะผู ้บริหาร	 
ร่วมสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ์	 ท�าบุญถวาย
เคร่ืองไทยธรรมแด่พระสงฆ์	 โดยมีอดีต 
ผูบ้ริหาร	ข้าราชการ	เจ้าหน้าทีป่ระกนัสงัคม 
และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี
	 นอกจากนี้	มีการเสวนาวิชาการ
ในหัวข้อ	 “การสรา้งความเข้มแข็ง 
ให้เครือข่ายประกันสังคม”	 โดย
วิทยากรจากภาครัฐและภาคเครือข่าย
ประกันสังคม	 ณ	 ห้องประชุมสมเกียรติ	
ฉายะศรีวงศ ์	 อาคารอเนกประสงค ์	
ส�านักงานประกันสังคม
	 นโยบายส�าคัญและทิศทาง 
ใ น ก า รด� า เ นิ น ง า น ขอ งส� า นั ก ง า น 
ประกันสั งคม	 มีมาตรการส ่ง เสริม	 
คุ้มครอง	 พัฒนา	 และสร้างหลักประกัน 
ท า ง สั ง ค ม สู ่ แ ร ง ง า น น อ ก ร ะ บ บ	
เ พิ่ ม สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ชน ์ ป ร ะ กั น สั ง คม
มาตรา	 40	 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
และป้องกนัโรคเชงิรุกในสถานประกอบการ	 
ตามนโยบาย	Safety	&	Healthy	Thailand	 
รวมไปถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน  ์
ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจสังคม 
และการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

	 เนื่ องในโอกาสวันคล ้ายวัน
สถาปนาส�านักงานประกันสังคมครบรอบ	
30	ปี	เมื่อวันที่	3	กันยายน	2563	รัฐมนตรี
ว ่าการกระทรวงแรงงาน	 นายสุชาติ  
ชมกลิ่น  เ ป ็ นประธ านพิ ธี มอบ โล 
ผู้สนับสนุน	ส่งเสริมและท�าคุณประโยชน์
ต่อส�านกังานประกนัสงัคม	สถานพยาบาล
ในดวงใจ	 สถานประกอบการดีเด่นและ
บุคลากรที่ท�างานดีเด่นและมีคุณธรรม	
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รอบรั้วประกันสังคม

 ส�านักงานประกันสังคม	 รับโล่รางวัลเลิศรัฐ	
จ�านวน	2	 รางวัล	 ได้แก่	 รางวัลบริการภาครัฐ	 ระดับดีเด่น	
ประเภทพัฒนาการบริการ	 และรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ	 (PMQA)	 รายหมวด	2	 ด้านการวางแผน
ยทุธศาสตร์และการสือ่สาร	จากนายวษิณ	ุเครอืงาม	รองนายก
รัฐมนตรี	 เมื่อวันพุธที่	16	กันยายน	2563	ณ	ห้องรอยัลจูบิลี่ 
บอลรูม	 อาคารชาเลนเจอร ์ 	 อิมแพค	 เมืองทองธานี	 
จังหวัดนนทบุรี	
	 รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศท่ีส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	มอบให้หน่วยงาน
ทีม่ผีลการด�าเนินการท่ีเป็นเลศิทัง้ในด้านการเพิม่ประสิทธภิาพ
การให้บริการภาครัฐ	 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์	 เลขานุการรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงแรงงาน	เป็นประธานในพิธีเปิด	“โครงการ Healthy  
Thailand ผู้ประกันตนตระหนักรู้ สุขภาวะท่ีดี สู่ฐาน
วถีิชวีติใหม่”	 เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการตรวจสุขภาพและ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการรักษาสุขภาพ	 รวมถึง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม	 สร้างการรับรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 พร้อมการเสวนาให้ความรู้เรื่อง	 
“ทิศทางบริการส่งเสริม สุขภาพของส� า นักงาน 
ประกันสังคม แบบฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal”  
ณ	โรงพยาบาลวภิาราม	อมตะนคร	จงัหวดัชลบรุ	ีและ	“โครงการ
ประกันสังคมท่ัวไทยสู่แรงงานภาคอิสระ” เพื่อยกระดับ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ด้วยการรณรงค์ส่งเสริม	 ประชาสัมพันธ์	
ให้ความรู้งานประกันสังคมแก่เครือข่ายประกันสังคม	 แรงงาน 
ภาคอิสระ	 และผู้ประกันตนตามมาตรา	40	 ณ	 โรงแรมบางแสน	 
เฮอริเทจ	จังหวัดชลบุรี	

5วารสารประกันสังคม
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เปิดบ้านคุย
โดย : ศูนย์สารนิเทศ

6 วารสารประกันสังคม

เชิงธุรกิจและเข้าใจเรื่องแรงงาน

	 ช่วงเวลาชีวิตที่เหมาะเจาะลงตัว “ถูกคน	ถูกที่	ถูกเวลา”	 
จากสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้	ภายใต้การน�าของ	พลเอก	ประยุทธ์	
จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ที่ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการด�าเนินการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับสังคม	ให้สอดคล้องและเดินหน้าไปได้
	 เรื่องแรงงานนับเป็นฐานที่ส�าคัญ	กระทรวงแรงงานถือเป็น 
ต้นน�้าของการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถ
แข่งขันทางการค้าและพร้อมสร้างสมดุลของประเทศ	ตามนโยบายหลัก 
ของรัฐบาล	คือ	มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนตลอดไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
สุชาติ	ชมกลิ่น

ผู้ที่มากด้วยประสบการณ์
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นโยบายว่างงาน ส�าหรับคน 
จบการศึกษาใหม่
	 ผมได้เสนอโครงการส่งเสริม
การจ้างงานส�าหรับผู ้จบการศึกษาใหม ่
ต ่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของ 
การแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	 
(ศบศ.)	ซึง่ทีป่ระชมุได้ให้ความเหน็ชอบแล้ว	 
ส่งให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	(สศช.)	ด�าเนินการต่อ	โดยมีการ 
ด�าเนนิงานหลายส่วนควบคูก่นั	ประกอบด้วย	 
มาตรการจ่ายเงินอุดหนุนสมทบค่าจ้าง 
แรงงานใหม่ให้กบัลกูจ้างทีเ่พิง่จบการศกึษา	 
ด้วยการโอนเงินตรงเข้าบัญชีของลูกจ้าง	 
ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ	50	 
ของค่าจ้างแต่ละเดือน	ตามวุฒิการศึกษา	 
ไม่เกิน	7,500	บาทต่อราย	 ระยะเวลา 
ด�าเนนิงาน	12	 เดือน	(1	ตุลาคม	2563	 
-	30	กันยายน	2564)	ตั้งเป้าหมายจ้างงาน 
ผู้จบการศึกษาใหม่ทั่วประเทศ	260,000	คน	 
โดยผูท้ีจ่ะลงทะเบยีนเพือ่รบัเงนิอดุหนนุนี ้
ต้องเป็นคนไทย	อายุไม่เกิน	25	ปี	หรือถ้า 
อายเุกนิ	25	ปี	ต้องส�าเรจ็การศกึษาในช่วง 
ปี	พ.ศ.	2562	-	2563
	 ในระหว่างวันที่	26-28	กนัยายน	 
2563	กระทรวงแรงงานได้จัดงาน	“Job  
Expo Thailand 2020 ที่ไบเทค บางนา  
ซึ่งได้รวบรวมต�าแหน่งงานทั้ งภาครัฐ 
และเอกชน ประมาณ 1 ล้านต�าแหน่ง  
และเพื่ ออ� านวยความสะดวกให ้กับ 
ผู ้หางาน กระทรวงแรงงานได้เปิดตัว 
แพลตฟอร์มชื่อว่า “ไทยมีงานท�า.com”  
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชุดใหญ่	(BIG	DATA) 
ส�าหรับจับคู ่ งานระหว ่างลูกจ ้างกับ
นายจ้าง
น โย บ า ย แร ง ง า น กั บ ร ะ บ บ 
ประกันสังคม
	 ร ะ บ บ ป ร ะ กั น สั ง ค ม ข อ ง
ประเทศไทย	 ถือว ่ ามีมาตรฐานที่ ดี	 
เป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบของหลาย
ประเทศ	ทั้งนี้ผมอยากให้ท�างานเชิงรุก	
บูรณาการเบ็ดเสร็จมากยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะ
ช่วงวิกฤต	มีผลกระทบต่อผู้ประกันตน
จ�านวนมาก	ส�านักงานประกันสังคมต้อง 
ท�างานหนัก	ดูแลด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 
ให้ทั่วถึง	 รวดเร็ว	ทันท่วงที	 เนื่องจาก

ร้อยละ	5	เหลือฝ่ายละร้อยละ	2	ของค่าจ้าง	 
(เดือนกันยายน	-	พฤศจิกายน	2563)	 
มาตรการเชิงรุกให้ลูกจ้างที่ว่างงานได้รบั 
สิทธิประโยชน์โดยเร็ว	ถูกต้อง	ครบถ้วน	 
รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจต่างๆ	 
ยังคงจ้างงานต่อไป	โดยมีโครงการสินเชื่อ 
เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน	เพื่อเสริมสร้าง
สภาพคล่องสถานประกอบการและให ้
ผู ้ประกอบการมีศักยภาพที่จะรักษา 
การจ้างงานอย่างต่อเนื่อง
	 และที่ส�าคัญได้ ให ้ส�านักงาน 
ประกันสังคมส่งเสริม	คุ้มครอง	พัฒนา 
แล ะ ส ร ้ า ง ห ลั ก ป ร ะ กั น ท า ง สั ง ค ม 
สู ่แรงงานนอกระบบ	 โดยด�าเนินการ 
ขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย	 
ผ่านกลไก	“บวร”	(บ้าน	วัด	 โรงเรียน	 
โรงงาน)	บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	รวมทั้ง 
พัฒนาสิทธิประโยชน ์ประกันสั งคม 
มาตรา	40	โครงการ	Safety	&	Healthy	 
Thailand	เพือ่ผูป้ระกนัตน	ผ่านกลไก	3H  
( H e l p i n g - H e a l t h y - H a rm l e s s )  
ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคเชิงรุกในสถานประกอบการ	

ป ัญหาเรื่องความเป ็นอยู ่ 	 ปากท ้อง 
ของแรงงานเป็นเรื่องส�าคัญเรื่องแรกๆ	 
ที่ผมในฐานะหัวหน ้าผู ้รับใช ้แรงงาน	
ได ้ก�าหนดเป ็นภารกิจหลัก	 เมื่อเข ้า
รับต�าแหน่งรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
แรงงาน
	 ส่วนข้อเรียกร้องต่างๆ	เกี่ยวกับ 
ระบบประกันสังคมจากผู ้ประกันตน	 
ผมรับเรื่องและให ้คณะท�างานศึกษา
ความเป็นไปได้	เร่งด�าเนนิการปรบัแก้ตามที่ 
กฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคม 
เอื้ออ�านวยให้ท�าได้ต่อไป
นโยบายส� า คัญและ ทิศทาง 
ในการด�าเนินงานของส�านักงาน
ประกันสังคม 
	 ผมให ้ ความส� าคัญกั บการ 
ขับเคลื่อนประเทศ	 โดยเฉพาะการเร่ง
ฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ	นโยบายเร่งด่วน	
โดยเฉพาะ	SMES	และประชาชนตกงาน 
โ ดยมี ม าต รก า ร ชด เ ชย ร าย ได ้ แ ก 
ผู ้ ประกันตนในระบบประกันสั งคม 
มาตรา	33	ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ	6	เดือน 
ใน	15	 เดือน	 มีสิทธิรับเงินเยียวยา	 
มาตรการลดเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 
ให้นายจ้างและผูป้ระกนัตน	จากเดมิฝ่ายละ 
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ทิศทางประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตนในปี พ.ศ. 2564
	 ส�าหรับปี	2564	ส�านักงานประกันสังคมจะได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับ 

ภาวะเศรษฐกิจ	 สังคมและรองรับสังคมผู ้สูงอายุ	 โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ 

กรณีทุพพลภาพ	กรณีคลอดบุตร	 กรณีสงเคราะห์บุตร	 กรณีค่าท�าศพกองทุน 

เงินทดแทน	รวมทั้งการให้บริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	เช่น	e-Service,	Application,	 

Web	Application,	Mobile	Application	 เพื่อให้รองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล	

ได้แก่	การเพิ่มช่องทางช�าระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ	การยื่นแบบ 

ส่งเงินสมทบผ่านระบบ	Internet	การช�าระส่งเงินสมทบผ่านระบบ	e-Payment	และ

พิมพ์ใบเสร็จด้วยตนเองผ่านระบบ	e-Receipt	การแจ้งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

กองทุนเงินทดแทน	(e-Compensate)	การขอรับสิทธิประโยชน์ผ่านระบบ	e-Claim	

รวมทั้งการรับ-ติดตามเรื่องร ้องทุกข ์ผ ่านสายด่วน	1506	 ตลอด	24	 ชั่วโมง	 

ทั้งนี้	 ยังมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ

หน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การให้บริการ	 อาทิ	 ทะเบียนราษฎร์

กับกรมการปกครอง	 ข ้อมูลนายจ้าง	 

ผู ้ประกันตนกับกรมสรรพากร	 ข้อมูล

การจดทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนา 

ธุรกิจการค้า	 ข้อมูลการล้มละลายของ

สถานประกอบการกับกรมบังคับคดี	

นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างผ่านระบบ	

WPD	เป็นต้น



9วารสารประกันสังคม

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

	 ส�านักงานประกันสังคมเพิ่มช ่องทางให้บริการจ ่ายเงิน 
ประโยชน ์ทดแทนกรณีสงเคราะห ์บุตรผ ่านระบบพร ้อมเพย ์	 
โดยผู้ประกันตนที่จะขอรับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร	สามารถ
ลงทะเบียนพร ้อมเพย ์ด ้วยเลขประจ�าตัวประชาชนกับธนาคาร 
ที่ เป ิดบัญชีเงินฝากไว ้ก ่อนยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี
สงเคราะห์บุตร	 ส�าหรับผู ้ประกันตนที่ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน 
กรณีสงเคราะห์บุตรไว ้แล ้ว	 สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงจาก 
การโอนผ่านบัญชีธนาคาร	 เป็นผ่านบริการพร้อมเพย์	 ได้ที่ส�านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา	ทั่วประเทศ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 การเพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทน 
กรณีสงเคราะห์บุตรผ่านระบบบริการพร้อมเพย์	 เพื่อให้สอดคล้อง 
กับนโยบายรัฐบาล	 ในการลดการใช้กระดาษ	(Paperless)	 และ
เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการรับเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	มีความโปร่งใส	ลดความ
ผิดพลาด	ลดการใช้เงินสดและเช็คอีกด้วย

ประกันสังคม

ผ่านระบบบริการ “พรอ้มเพย์”
ชวนผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตร

	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศ	กระทรวงแรงงาน	
เรื่อง	ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไข	ให้ลดหย่อนการออกเงิน
สมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน	กรณีการระบาดโควิด-19	โดยลด
หย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	ฝ่ายนายจ้างและ
ฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2 ของค่าจ้าง และ 
ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท 
(จากที่จ่ายเดือนละ	432	บาท)	เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้าง
เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2563
										การลดหย่อนเงินสมทบครั้งนี้	จะช่วยลดภาระให้แก่ผู้ประกันตน	 
จ�านวน	12.92	ล้านคน	คิดเป็นเงิน	1.3	หมื่นล้านบาท	และนายจ้าง	
4.87	แสนราย	คิดเป็นเงินถึง	1.1	หมื่นล้านบาท	ซึ่งคาดว่าจะเป็นเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม	2.4	หมื่นล้านบาท	
										ส�านักงานประกันสังคม	ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจการด�าเนินงาน
ของส�านักงานประกันสังคม	ภายใต้นโยบายเร่งด่วน	ในการช่วยเหลือ
แก้ ไขปัญหาของผู้ประกันตนให้ตรงจุดและทันท่วงที	 เพื่อสร้างสรรค์
หลักประกันที่มั่นคงและเป็นที่พึ่งอยู่เคียงข้างผู้ประกันตนตลอดไป

มติ	ครม.เห็นชอบ	ประกันสังคม	เยียวยา
นายจ้าง	ผู้ประกันตนต่อเนื่อง	เพ่ือช่วยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ



10 วารสารประกันสังคม

�������������������

ราคานธกาฝนิงเีชญับานหานเำสนยื่งอตมไ
นทแดทนชยโะรปบัรอขรากนใมคงัสนักะรปนางกันำสบัก

” ว็รเยดโ “

BOOK BANK

BOOK BANK

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ



11วารสารประกันสังคม
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ราคานธกาฝนงิเีชญับานหานเำสนยื่งอตมไ
นทแดทนชยโะรปบัรอขรากนใมคงัสนักะรปนางกันำสบัก

” ว็รเยดโ “

BOOK BANK

BOOK BANK

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

	 ส�านักงานประกันสังคมให้ความส�าคัญในการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร ์ ชาติ 	 โดยเฉพาะด ้ านการสร ้ างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม	เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการและ
สิทธิประโยชน์ของทุกกลุ่ม	ทุกคน	ทุกวัย	
	 โดยมตคิณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีา	 
ก�าหนดหลักเกณฑ ์และการจ ่ายเงินสมทบ	 ประเภทของ 
ประโยชน ์ทดแทนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห ่งสิทธิ ในการ 
รับประโยชน ์ทดแทนของบุคคลที่สมัครเป ็นผู ้ประกันตน	 
โดยปรบัปรงุการจ่ายประโยชน์ทดแทนค่าท�าศพและเงนิสงเคราะห์ 
กรณีตาย	ส�าหรับผู้ประกันตนตามมาตรา	40	แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม	
	 ซึ่ งผู ้ประกันตนตามมาตรา	40	 ที่จ ่ ายเงินสมทบ 
ทางเลือก	1	 (70	 บาท)	 และทางเลือก	2	 (100	 บาท) 
หากถึงแก่ความตาย	 ปรับเพิ่มค่าท�าศพเป็น	25,000	 บาท	 

แรงงานภาคอิสระ

ข่าวดี ประกันสังคม

	 ส�านักงานประกันสังคมให้ความส�าคัญกับแรงงานอิสระ	 โดยการ

ปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุไม่เกิน	 

65	ปีบริบูรณ์	สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา	40	 ได้แล้ว	(จากเดิม	 

60	ปี)	มีผลตั้งแต่วันที่	24	มิถุนายน	2563	ที่ผ่านมา	ส�าหรับความคุ้มครอง	 

มี	3	ทางเลือก	คือ	

 ทางเลือกที่ 1 (จ่าย 70 บาท)	คุ้มครอง	3	กรณี	ได้แก่	เงินทดแทน 

การขาดรายได้เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย	ทุพพลภาพ	และตาย

 ทางเลือกที่ 2 (จ่าย 100 บาท) คุ้มครอง	4	กรณี	ได้แก่	เงินทดแทนการ 

ขาดรายได้เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย	ทุพพลภาพ	ตาย	และชราภาพ

 ทางเลือกที่ 3 (จ่าย 300 บาท) คุ้มครอง	5	กรณี	ได้แก่	เงินทดแทน 

การขาดรายได้เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย	ทุพพลภาพ	ตาย	ชราภาพ	

และสงเคราะห์บุตร

	 ส�าหรับผู ้ที่สนใจสมัครเป ็นผู ้ประกันตนมาตรา	40	 สามารถ

สมัครได้ที่ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา	 

ทั่วประเทศ	หรือหน่วยบริการอื่นๆ	โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

ม.40 เฮ มติ ครม.

(จากเดิม			20,000	บาท)	และเพิ่มเงินสงเคราะห์เป็น			8,000	บาท	 
(จากเดิม	3 ,000	 บาท)	 ส� าหรับผู ้ ประกันตนที่ จ ่ าย
เงินสมทบ	ทางเลือก	3	(300	 บาท)	 ค่าท�าศพเพิ่มเป็น	 
50,000	บาท	(จากเดิม	40,000	บาท)
		 ทั้งนี้	 ส�านักงานประกันสังคมจะได้เร่งด�าเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย	เพื่อออกเป็นพระราชกฤษฎีกาและ
ประกาศบังคับใช้โดยเร็ว	เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับ
ผู้ประกันตนตามมาตรา	40	และจูงใจให้แรงงานภาคอิสระ 
ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากส�านักงานประกันสังคมเข้ามา
อยู่ในระบบมากขึ้น

เห็นชอบปรับเพ่ิมค่าท�าศพ

มาตรา 40 ได้แล้ว
ให้โอกาสผู้สูงวัยสมัครเป็นผู้ประกันตน

11วารสารประกันสังคม



12 วารสารประกันสังคม

R.I.P
R.I.P R.I.P

R.I.P

ุบะรอืสงันหีมมไกาห นิงเบัรดไหใิธทิสุบะรอืสงันหำทนตนักะรปูผ่ีทลคคุบบักหใยาจ
ๆาทเนวนำจนใรตุบะลแ ายรรภ ีมาส าดราม าดิบบักหใยาจย่ีลฉเามำนะจ ้ีนงัดยาจยดโ นัก 

 ยาตมาวคกแงึถนอกาถ - นอืดเ 021 งึถมไตแ ปไน้ึขนอืดเ 63 บทมสนิงเงสนตนักะรปูผ
นอืดเ 2 ย่ีลฉเงาจาคบักาทเนิงเยาจ

 ยาตมาวคกแงึถนอกาถ - ปไน้ึข นอืดเ 021 ตแง้ัต บทมสนิงเงสนตนักะรปูผ
 นอืดเ 6 ย่ีลฉเงาจาคบักาทเนิงเยาจ

ยาตีณรกหะารคเงสนิงเ

บ                   พศำทาค า  พศรากดัจูผกแ ท50,000

2 นใยาภดไนทแดทนชยโะรปบรัอขถรามาสิธทสิีมูผทายาท  ป2 นใยาภดไนทแดทนชยโะรปบัรอขถรามาสิธทิสีมูผทายาท  ป

เพิ่มสิทธิผูประกันตนเพิ่มสิทธิผูประกันตน

จากเดิม บาท40,000

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ



13วารสารประกันสังคม

สปส. ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อายุ	50	ปีขึ้นไป	รับวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	ปีละครั้ง

ให้สิทธิผู้ประกันตนกลุ่มเส่ียงโควิด-19

เริ่มให้บริการ 15 ต.ค. 63

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้



14 วารสารประกันสังคม

สมัครเป็นผู้ประกันตน
มาตรา 40 ได้แล้ว

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

สําหรบัผู้ท่ีสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40
สามารถสมัครได้ท่ี เซเวน่-อเีลฟเวน่, ธกส.,  บิ๊กซ,ี 

เครอืข่ายประกันสังคมท่ัวประเทศ, เวบ็ไซต์ www.sso.go.th,
สายด่วนประกันสังคม 1506, สํานักงานประกันสังคมท่ัวประเทศ

สํานักงานประกันสังคม ใหค้วามสําคัญแรงงานอสิระ โดยการปรบัปรงุกฎหมาย
เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้้ประกอบอาชพีอสิระท่ีมีอายุไม่เกิน 65 ปีบรบูิรณ์
สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้แล้ว (จากเดิม 60 ปี)

มีผลต้ังแต่วนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 ท่ีผ่านมา

300 บาท/เดือน

ทางเลือกท่ี

ได้รบัสิทธิประโยชน์ 5 กรณี

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีทุพพลภาพ
กรณีตาย
กรณีชราภาพ
กรณีสงเคราะห์บุตร 

3
100 บาท/เดือน

ทางเลือกท่ี

ได้รบัสิทธิประโยชน์ 4 กรณี

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีทุพพลภาพ
กรณีตาย
กรณีชราภาพ

2
70 บาท/เดือน

ทางเลือกท่ี

ได้รบัสิทธิประโยชน์ 3 กรณี

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีทุพพลภาพ
กรณีตาย

1

ประกันสังคมประกันสังคม ให้โอกาสผู้สูงวัยให้โอกาสผู้สูงวัย

โทร. 1506

www.sso.go.thเค
รือ
ขา

ยป
ระกันสังคมท่ัวประเทศ

ใชบัตรประชาช
นเพียงใบเดียว

ใชบัตรประชาช
นเพียงใบเดียว

ขาวดีขาวดี



15วารสารประกันสังคม

สมัครเป็นผู้ประกันตน
มาตรา 40 ได้แล้ว

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

สําหรบัผู้ท่ีสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40
สามารถสมัครได้ท่ี เซเวน่-อเีลฟเวน่, ธกส.,  บิ๊กซ,ี 

เครอืข่ายประกันสังคมท่ัวประเทศ, เวบ็ไซต์ www.sso.go.th,
สายด่วนประกันสังคม 1506, สํานักงานประกันสังคมท่ัวประเทศ

สํานักงานประกันสังคม ใหค้วามสําคัญแรงงานอสิระ โดยการปรบัปรงุกฎหมาย
เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้้ประกอบอาชพีอสิระท่ีมีอายุไม่เกิน 65 ปีบรบูิรณ์
สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้แล้ว (จากเดิม 60 ปี)

มีผลต้ังแต่วนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 ท่ีผ่านมา

300 บาท/เดือน

ทางเลือกท่ี

ได้รบัสิทธิประโยชน์ 5 กรณี

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีทุพพลภาพ
กรณีตาย
กรณีชราภาพ
กรณีสงเคราะห์บุตร 

3
100 บาท/เดือน

ทางเลือกท่ี

ได้รบัสิทธิประโยชน์ 4 กรณี

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีทุพพลภาพ
กรณีตาย
กรณีชราภาพ

2
70 บาท/เดือน

ทางเลือกท่ี

ได้รบัสิทธิประโยชน์ 3 กรณี

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีทุพพลภาพ
กรณีตาย

1

ประกันสังคมประกันสังคม ให้โอกาสผู้สูงวัยให้โอกาสผู้สูงวัย

โทร. 1506

www.sso.go.thเค
รือ
ขา

ยป
ระกันสังคมท่ัวประเทศ

ใชบัตรประชาช
นเพียงใบเดียว

ใชบัตรประชาช
นเพียงใบเดียว

ขาวดีขาวดี

	 ส� า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม	 
จัด	 “โครงการสินเชื่อเพ่ือส่งเสริม 
การจ้างงาน” วงเงิน	30,000	ล้านบาท	 
ให้สถานประกอบการกู้เป็นทุนหมุนเวียน 
ในกิจการ	เสริมสภาพคล่องให้มีศักยภาพ	 
มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง	
	 ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ ส น ใ จ 
สามารถขอหนั งสื อ รั บ รองสถานะ 
สถานประกอบการ	 ได ้ที่ ส� านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จังหวัด/สาขาทุกแห่ง	 เพื่อน�าไปติดต่อ 
ขอยื่นกู ้กับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ	 

ประกันสังคม

3 หมื่นล้าน
ให้สินเชื่อผู้ประกอบการ

ช่วยรักษาการจ้างงาน

ซึ่งขณะนี้มีธนาคารเข ้าร ่วมโครงการ
สินเชื่อเพื่อส ่งเสริมการจ ้างงานแล้ว	 
2	 ธนาคาร	 ได ้แก ่	 ธนาคารเพื่อการ 
ส ่งออกและน�าเข ้าแห ่งประเทศไทย	
(EXIM	BANK)	และธนาคาร	ธนาคารยูโอบี	 
จ� ากัด	 (มหาชน)	 ทั้ งนี้ 	 ระยะ เวลา 
การยื่นค�าขอกู้ตั้งแต่เริ่มโครงการ	จนถึง	
31	 ธันวาคม	2563	หรือจนกว่าวงเงิน
โครงการดังกล่าวจะหมด
	 โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริม
การจ้างงานเป็นโครงการฯ	ที่ด�าเนินงาน 
ตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม 

ว ่ าด ้วยการจัดหาผลประโยชน ์ของ 
กองทุ นป ร ะกั นสั ง คม 	 พ .ศ . 2 5 5 9	 
ที่สามารถน�าเม็ดเงินไม่เกินร้อยละ	10	
ของเงินกองทุนประกันสังคมมาลงทุน
ทางสังคม	 เพื่อประโยชน์ทางอ้อมแก่
นายจ ้างและผู ้ประกันตน	 นอกจาก 
จะช่วยเป็นทุนหมุนเวียนและเสริมสร้าง
สภาพคล่องในสถานประกอบการรักษา
สภาพการจ้างงานแล้ว	ยังท�าให้เกิดทุน 
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ	และพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศอีกด้วย

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

ผู้ประกันตน
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โดย : กองนโยบายและแผนงาน

รายงาน พิเศษ

	 ส�านักงานประกันสังคมจัดตั้งขึ้น	 

เมื่อวันที่	 3	 กันยายน	 พ.ศ.	2533	 โดยม ี

ภารกิจหลักในการบริหารการประกันสังคม 

และ เงิ นทดแทน	 โดยการจัดการที่ ม ี

ประสิทธิภาพ	 เพื่อให้แรงงานมีหลักประกัน 

ในการด�ารงชีวิตที่มั่นคง		

	 ตลอดระยะเวลา	30	 ปีที่ผ่านมา		

ส�านักงานประกันสังคมได้มุ่งมั่นพัฒนางาน

ประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสร้างสรรค์	 

หลกัประกนัชีวติ	ให้แรงงานมคีณุภาพชวีติทีด่	ี 

โดยมพีฒันาการเตบิโตก้าวหน้ามาโดยล�าดบั	 

จากจ�านวนผู้ประกันตน	2.92	 ล้านคน	 และ 

เงนิกองทนุประกนัสงัคมเพยีง	1,890	ล้านบาท	 

ในปี	2534	 ปัจจุบันมีผู้ประกันตนในระบบ

ประกันสังคม	จ�านวน	16.54	 ล้านคน	 และ 

เงินกองทนุเตบิโตเพ่ิมขึน้เป็น	2.11	ล้านล้านบาท	 

ซ่ึงถือเป ็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย	และมคีวามส�าคัญต่อการพัฒนา

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

	 จากยุทธศาสตร์ชาติ	20	 ปี	 และ

นโยบายรัฐบาล “การสร้างโอกาสและความ

30 ปี ประกันสังคม
ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน

เสมอภาคทางสังคม โดยสร้างหลักประกัน

ทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ

คนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ ่ม”  

ซึ่งในรอบปีท่ีผ่านมาส�านักงานประกันสังคม 

ได้แปลงยทุธศาสตร์และนโยบายไปสูก่ารปฏบิตัิ 

เพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิเ์ป็นประโยชน์ต่อลกูจ้าง

ผูป้ระกนัตน	ผลการด�าเนินงานท่ีส�าคญั	ดงัน้ี

	 •			การพฒันาปรับปรงุสิทธปิระโยชน์	 

ให้แก่	 ลูกจ้าง	 ผู้ประกันตน	 ได้แก่	 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์	

อาทิ	 การเพ่ิมอัตราค่าบริการทางการแพทย์

ให้กับสถานพยาบาลคู่สัญญา	เพิ่มค่าบริการ 

ทางการแพทย ์	 กรณีเข ้ารับการผ ่าตัด 

วันเดียวกลับ	 ปรับปรุงการจ่ายค่าบริการ

ทางการแพทย์กรณี โรคมะเร็ง	 เพื่อให ้ 

ผู ้ ประกันตนได ้ รับการรักษาพยาบาล 

ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	 และเพิ่มค่าท�าศพ 

กรณีเสียชีวิต	

	 •	 การให้บริการของศูนย์ฟื ้นฟู

สมรรถภาพคนงาน	5	แห่ง	แก่ลูกจ้างทีส่ญูเสีย 

อวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการท�างาน	

และผู ้ประกันตนที่ทุพพลภาพ	 โดยให ้ 

การฟื้นฟูครบทุกด้าน	 ทั้งด้านการแพทย์	

อาชีพ	จิตใจและสังคม	 รวมท้ังการส่งเสริม

อาชีพและกีฬาคนพิการ

	 •	 มาตรการให้ความช่วยเหลือ

นายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ

จากโควิด-19 “ลด ขยาย เพิ่ม เสริมสร้าง 

เพ่ือให้เกิดโอกาส”	 ได้แก่	 ลดหย่อนอัตรา 

เงนิสมทบ	ขยายการน�าส่งเงนิสมทบออกไปอกี	 

3	 เดือน	 การเพิ่มสิทธิประโยน์กรณีว่างงาน	

โดยการแก้ ไขกฎกระทรวงเพิ่มเหตุสุดวิสัย	

โควิด-19	 และว่างงานจากผลกระทบภาวะ

เศรษฐกิจ	 โครงการสินเช่ือเพ่ือส่งเสริม 

การจ ้างงาน	 รวมท้ังการให ้บริการทาง 

การแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายสงสัยว่า

จะป่วยด้วยโรคโควิด-19	 เข้ารับการรักษา

ได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่ง	

	 •	การส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 

เชงิรกุ	โดยบรูณาการความร่วมมอืหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน	 เพ่ือสร้างภาคีเครือข่าย

ร่วมกันขับเคลื่อนการตรวจสุขภาพเชิงรุก	

พร้อมติดตามประเมินผล

ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน
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	 •	ขยายความคุม้ครองประกนัสงัคม

สู่แรงงานอิสระภาคสมัครใจ	 โดยในปี	2563	 

มีผู้ประกันตนมาตรา	40	จ�านวน	3.40	ล้านคน	 

เพิ่มขึ้นจากปี	2562	จ�านวนกว่า	150,000	คน	 

โดยด�าเนินการสร้างความเข้มแข็งและขยาย

เครือข่ายในระดับต�าบล	หมู่บ้าน	ชุมชน	และ

ขยายอายกุารรบัสมคัรผูป้ระกนัตนมาตรา	40	

จาก	60	ปี	เป็น	65	ปี	

	 •	 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้

บริการเพื่ออ�านวยความสะดวก	 รวดเร็ว	

และประหยัด	 ให้แก่	 นายจ้าง	 ผู้ประกันตน	

สามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่	ทุกเวลา		

	 •	เพิ่มช่องทางการช�าระเงินสมทบ

ผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการ	จ�านวน	

18	แห่ง	รวมสาขาทัว่ประเทศ	141,729	หน่วย

บริการ	 และฟรีค่าธรรมเนียม	 มีผู้ใช้บริการ

เดือนละประมาณ	2.32	ล้านรายการ

	 •	 พัฒนาการให้บริการผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์	 สนับสนุนนโยบายอ�านวย

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	(Doing	 

Business)	โดยนายจ้างสามารถใช้บรกิารน�าส่ง 

ข้อมูล	เงินสมทบ	ผ่านระบบ		e-filing	และ	

ช�าระเงนิสมทบ	ด้วยระบบ	e-Payment	โดยม ี

ธนาคารชั้นน�าร่วมบริการ	9	 ธนาคาร	 และ

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองผ่านระบบ		

e-Receipt

	 •	พัฒนา	Application	บนมือถือ	

“SSO	Connect	Mobile”	และเวบ็ไซต์ส�านกังาน

ประกันสังคม	www.sso.go.th	เพื่อให้บริการ

ข้อมูลประกันสังคม	 อาทิ	 การตรวจสอบ 

การเบกิสทิธิประโยชน์	ตรวจสอบเงนิชราภาพ	

ตรวจสอบค่ารักษาทันตกรรม	 การเปลี่ยน

โรงพยาบาลของผู้ประกันตน	 ปัจจุบันมีผู้

ดาวน์โหลดแล้ว	7.24	ล้านราย

	 •	ยกระดบัการให้บรกิาร	สายด่วน	 

1506	 เป ็นสายด ่วนกระทรวงแรงงาน																				

ที่ให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง	 ไม่เว้นวันหยุด

ราชการ	 ผู ้ ใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ	

15,000	ราย

	 •	พฒันาระบบกองทนุเงนิทดแทน	

ให ้สามารถรองรับบริการผ ่าน	 Mobile	 

Application	 และ	Web	 Application	 

ผ่านระบบ	e-Compensate	 เพื่อแจ้งการ

ประสบอันตรายและแจ้งการส่งตัวลูกจ้าง 

เข้ารบัการรกัษาพยาบาล	ส่งเอกสารประกอบ 

ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล แ ล ะ ใ บ แ จ ้ ง ห นี้	 

เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่ารักษา 

พยาบาล	 รวมทั้งตรวจสอบสถานการณ ์

จ่ายค่ารักษาพยาบาล

	 •	 การเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับ

หน่วยงานภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ให้บริการ	 อาทิ	 ทะเบียนราษฎร์กับกรมการ

ปกครอง	 ข้อมูลนายจ้าง	 ผู้ประกันตนกับ 

กรมสรรพากร	ข้อมลูการจดทะเบยีนธรุกจิกบั	 

กรมพฒันาธรุกจิการค้า	ข้อมลูการล้มละลาย

ของสถานประกอบการกับกรมบังคับคด	ี

นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้าง	 ผ่านระบบ	

WPD	เป็นต้น

 ส� า ห รั บก า รด� า เ นิ น ง านขอ ง

ส�านกังานประกันสงัคมในปี 2564  ส�านักงาน

ประกันสังคมจะร ่วมกับภาคี เครือข ่าย 

ทุกภาคส่วน น�ายุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย

รัฐบาลและนโยบายกระทรวงแรงงาน 

ไปขับเคลื่อนเพ่ือประโยชน ์ของลูกจ ้าง  

ผู้ประกันตน โดยด�าเนินการดังนี้ 

	 •	 เร่งรัดการจ่ายเงินประโยชน์

ทดแทนกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนได้รับ

เงินโดยเร็ว	 ด้วยการบูรณาการการท�างาน

ร่วมกันทุกกรมภายใต้	 “ศูนย์อ�ำนวยกำร

แรงงำนแห่งชำติ” 

	 •	 การเ พ่ิมสิทธิประโยชน ์ ให ้

สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ	 สังคมและ

รองรับสังคมผู้สูงอายุ	โดยการแก้ไข	พ.ร.บ.	

ประกันสังคม	 ได้แก่	 กรณีทุพพลภาพ	 เพิ่ม 

ระยะเวลาการจ่ายเงนิสงเคราะห์การหยดุงาน 

เพื่อการคลอดบุตร	จาก	90	วัน	เป็น	98	วัน	

เพ่ิมสิทธิให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็น 

ลูกจ้างได้รับสิทธิสงเคราะห์บุตรต่อไปอีก	 

6	 เดือน	 เพิ่มค ่าท�าศพ	 กรณีเสียชีวิต 

เนื่องจากการท�างาน		เป็นต้น	

	 •	นโยบายด้านการส่งเสรมิสขุภาพ 

และป ้องกันโรค	 เน ้น  “กำรป ้องกัน 

ดีกว่ำแก้ ไข”	 ด�าเนินโครงการ	 “Healthy 

Thailand เพื่อผู้ประกันตน”	ผ่านกลไก	3	H	

ประกอบด้วย	Helping	(การดแูลคุม้ครองสทิธิ

ประโยชน์)	Healthy	(การส่งเสรมิสขุภาพและ

ป้องกันโรค)	 และ	Harmless	(การส่งเสริม

ความปลอดภัยและลดการประสบอันตราย)	

เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุก 

ในภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิารทัว่ประเทศ			

	 •	เพิม่รายการส่งเสรมิสขุภาพและ

ป้องกนัโรคในระบบประกนัสังคม	กรณวีคัซีน

ไข้หวัดใหญ่	(Influenza	Vaccine)	 ส�าหรับ

ผู้ประกันตนที่มีอายุ	50	 ปีขึ้นไป	 โดยให้เริ่ม

ด�าเนินการตั้งแต่วันที่	 15	 ตุลาคม	2563	 

ตามมติคณะกรรมการประกนัสงัคม	เมือ่วนัที่	 

1	กันยายน	2563	

	 •	 เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง

บริการทางการแพทย์ให้ผู้ประกันตนที่ป่วย

เป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ ไปท�าการ 

ปลูกถ่ายไตในสถานพยาบาลนอกความตกลง

ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

           • ขยายความคุ้มครองประกันสังคม

สู่แรงงานภาคอิสระ ผ่านกลไก “บวร” (บ้าน 

วัด โรงเรียน โรงงาน) และให้มีการด�าเนิน

โครงการ 1 ต�าบล 1 หมู่บ้านประกันสังคม 

ทัว่ไทย โดยบรูณาการการท�างานท้ังหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน ในการประชาสัมพันธ ์

การรับสมัครและรับช�าระเงินสมทบของ 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40       

	 ก้าวย่างสู่ปีที่	30	 และปีต่อๆ	 ไป	 

ส�านักงานประกันสังคมยังคงต้ังปณิธาน 

แน่วแน่และมุ่งมัน่ตัง้ใจ	ร่วมกบัภาคเีครอืข่าย 

ทกุภาคส่วนในการพัฒนาระบบประกนัสงัคม

ไม่หยุดยั้งเพื่อให้แรงงานมี	 “ความมั่นคง	

มัง่คัง่	และยัง่ยนื”	และอยูเ่คียงข้างสงัคมไทย 

ตลอดไป	“30	ปี	ประกนัสงัคมร่วมสร้างสรรค์	

สังคมแรงงาน	 ที่มีหลักประกันถ้วนหน้า	 

อย่างยั่งยืน”
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1,424,686 ลา
นบ

าท
 เงินสมทบจากนายจาง+ลูกจาง+รัฐบาล นําไปลงทุน สุทธิ  

690,088 ลา
นบ

าท
 ดอกผลสะสมจากการลงทุน 

เงินลงทุนสะสม                ประกอบดวย 2,114,775 

80% 

20% หลักทรัพยเสี่ยง 

หลักทรัพยมั่นคงสูง 

142,510 บา
ท/

คน
 

2,114,775 ลา
นบ

าท
 เงินลงทุนสะสม 

1,867,043 ลา
นบ

าท
 เงินออมชราภาพ 

สรุปผลการบริหาร กองทุนประกันสังคม ณ 30 มิถุนายน 2563 

ยอดเงินออมเฉล่ีย ที่ผูประกันตนคนหนึง่ 
ออมไวกับกองทุนประกันสังคม 

หลักทรัพยท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

ตราสารหนี้ท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ลานบาท) 

กระทรวงการคลัง (MOF)  973,690  

ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT)  346,791  

ธ.อาคารสงเคราะห(GHB)  29,515  
การไฟฟาสวนภูมิภาค(PEA)  29,297  
การรถไฟแหงประเทศไทย(SRT)  25,042  

หุนท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ลานบาท) 

บมจ.ปตท.(PTT) 
บมจ. ปูนซีเมนตไทย(SCC) 

 24,250  
 20,650  

บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส(ADVANC)  16,242  
บมจ. การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  15,504  

บมจ.ซีพี ออลล(CPALL)  15,144  

ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีรับรูแลว*  (ลานบาท) 

*กระทรวงการคลังค้ําประกัน 

39,639 41,266 41,120 40,246 43,978 
18,417 21,428 

5,255 11,470 17,333 15,354 

41,655 

1,490 
2,630 

44,894 
52,736 

58,453 55,600 

85,633 

19,907 24,058 

-1,000
9,000

19,000
29,000
39,000
49,000
59,000
69,000
79,000
89,000

2558 2559 2560 2561 2562 M5/63 M6/63

เงินปนผลและกําไรจากการขายตราสาร
ทุนและหนวยลงทุน 

ดอกเบี้ยและกําไรจากการขายตราสารหนี้ 
และ คาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย 

* นับเฉพาะดอกเบี้ย เงินปนผล และกําไรจากการขาย 
  หลักทรัพยที่รับรูแลว ไมรวมกําไรที่เกิดขึ้นทางบัญชี 
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43,976 ลา
นบ

าท
 เงินสมทบสะสมจากนายจาง 

22,827 ลา
นบ

าท
 ดอกผลสะสมจากการลงทุน 

เงินลงทุนสะสม               ประกอบดวย 66,803 

81% 

19% หลักทรัพยเสี่ยง 

หลักทรัพยมั่นคงสูง 

66,803 ลา
นบ

าท
 เงินลงทุนสะสม 

สรุปผลการบริหาร กองทุนเงินทดแทน ณ 30 มิถุนายน 2563 

รองรับภาระคาใชจายเพื่อคุมครอง 
ลูกจางท่ีเจ็บปวย หรือประสบอันตราย 

ทุพพลภาพ สูญหาย หรือ ตาย  
อันเนื่องมาจากการทํางาน 

หลักทรัพยท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

ตราสารหนี้ท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ลานบาท) 
   กระทรวงการคลัง(MOF)  25,936  
   ธนาคารแหงประเทศไทย(BOT)  2,649  
   การไฟฟาสวนภูมิภาค(PEA)  2,320  
   บจ.โตโยตา ลิสซ่ิง(TLT)  2,049  
   การรถไฟแหงประเทศไทย (SRT)*  1,132  

หุนท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ลานบาท) 
   การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (PTT) 
   บมจ. ปูนซีเมนตไทย(SCC) 

 522  
 384  

   บมจ. การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  376  
   บมจ.ซีพี ออลล(CPALL)  350  
   บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส  344  

ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีรับรูแลว*  (ลานบาท) 

1,442 1,441 1,450 1,434 1,409 1,450 

695 

216 240 
480 452 527 

690 

494 

1,658 1,681 
1,930 1,886 1,936 

2,140 

1,190 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2557 2558 2559 2560 2561 2562 M6/63

เงินปนผลและกําไรจากการขายตราสารทุน 

ดอกเบี้ยและกําไรจากการขายตราสารหนี้ 

* นับเฉพาะดอกเบี้ย เงินปนผล และกําไรจากการขาย 
  หลักทรัพยที่รับรูแลว ไมรวมกําไรที่เกิดขึ้นทางบัญชี 

*กระทรวงการคลังค้ําประกัน 
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นายจ้าง คนดี

สัมภาษณ์ คุณสุวิทย์ ศรีเพียร กรรมการประกันสังคม
และผู้อ�านวยการสภาองค์การนายจ้างการเกษตรธุรกิจอุตสาหกรรมไทย

“30 ปี ประกันสังคม” ท่านมองเหน็การเปลี่ยนแปลง
ของประกันสังคมอย่างไรบ้าง
	 ตั้งแต่ก่อตั้งประกันสังคมมาเป็นระยะเวลา	30	 ป ี

เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายที่ทางส�านักงานประกันสังคมได้จัด 

ท�ามอบสิทธิประโยชน์ ให ้แก่ผู ้ประกันตนได้ทันยุคทันสมัย 

โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพเจ็บไข้ ได้ป่วยซึ่งเป็นหัวข้อ 

ปัจจัยหลักของการประกันสังคม	 การให้ผู ้ประกันตนหรือ

พนักงานได้รับการดูแลสุขภาพจะท�าให้ประสิทธิภาพของการ

ท�างานดีย่ิงขึ้นส่งต่อผลผลิตให้กับผู ้ประกอบการมากยิ่งขึ้น	

ซึ่งข้อนี้ทางส�านักงานประกันสังคมได้ตระหนักมาโดยตลอด	

โดยเฉพาะคณะกรรมการประกันสังคม	 ชุดท่ี	13	 ได้พยายาม 

อย่างยิง่ทีจ่ะท�าให้การปรบัปรงุประสทิธภิาพและการรกัษาพยาบาล 

ให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

มุมมองของนายจา้งต่อระบบประกันสังคม
	 การเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขในระบบประกันสังคมไทย 

	กเ็ป็นการดีท่ีมีกองทนุทีม่ัน่คง	แต่อย่าลมืว่าเมือ่กองทนุเตบิโตข้ึน

ทกุวนักค็งต้องมรีะบบการดแูลและตรวจสอบอย่างมปีระสทิธิภาพ

เพือ่ให้กองทุนอยูคู่่กบัผูป้ระกันตน	เจ้าของเงนิ	ได้รับสทิธปิระโยชน์ 

ตลอดไปอย่างยิ่งขึ้น

การชว่ยเหลือนายจา้ง ผู้ประกันตนของประกันสังคม 
ท่ีได้รบัผลกระทบจากวกิฤต COVID-19
	 วกิฤตของ	COVID-19	เป็นสถานการณ์โรคทีร้่ายแรงมาก 

และเป็นปัญหาไปทั่วทุกมุมโลกไม่เฉพาะประเทศเราเท่านั้น 

จึงท�าให ้หลายธุร กิจหลายภาคส ่วนได ้รับความเสียหาย	 

มีผลกระทบอย่างมากต่อการจ้างงาน	 กว่า	50%	 ของธุรกิจ 

มีผลกระทบเนื่องจากการปิดประเทศของธุรกิจในทุกมุมโลก 

การระบาดมีผลอย่างมากซึ่งแน่นอนรัฐบาลต้องเข้ามาเยียวยา 

และให ้ความช ่วยเหลือ	 จัดหางบประมาณ	 สนับสนุน	 

ส่งเสรมิการจ้างงานควบคูก่นัไป	ในส่วนของกองทนุประกนัสงัคม

ผู้ประกันตนได้รับความช่วยเหลือแต่ยังไม่ครอบคลุม	การแก้ไข

ปัญหาต้องร่วมมือทุกฝ่ายจึงจะสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรค

วิกฤตนี้ไปได้

ทิศทางแรงงานโดยรวมของประเทศ หลงัสถานการณ์ 
COVID-19 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
ต่อนายจา้งและลกูจา้ง
	 หลีกเลี่ยงไม่ได้กับปัญหาการว่างงาน	 ในธุรกิจบริการ

ที่หยุดชะงัก	 ก�าลังผลิตน้อยลง	 อัตราการจ้างงานที่ลดลง 

หลายธุรกิจไม่สามารถทนต่อพิษสถานการณ์ได้	 ภาครัฐจะต้อง

มีส่วนสนับสนุนส่งเสริม	จัดหาการจ้างงานและท�าโครงการ 

เสริมสร้างแรงงานในประเทศ	 ผลักดันงบประมาณให้เกิดการ

จ้างงานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	 สนับสนุนแหล่งเงินทุน

ให้กับผูผ้ลติและเสรมิสร้างการท�างานของ	SME	ในภาคการผลติ

อย่างทั่วถึง

มีข้ อ เสนอแนะ  แนวทางการพัฒนาต่อระบบ 
ประกันสังคม 
	 ในฐานะกรรมการประกันสังคม	 อยากเห็นการรักษา

พยาบาลผู้ประกันตนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 ไม่ใช้ 

งบประมาณเกินความจ�าเป็น	 ส�าหรับงบประมาณรายจ่าย

ให้ใช้อย่างมีคุณค่า	 โครงการต่างๆ	 ที่ผ่านอนุกรรมการและ 

คณะกรรมการแล้วต้องรีบด�าเนินงานให้รวดเร็วเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจและเสริมสร้างการจ้างงาน	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน

ในยุค New Normal
ปรบัตัวอย่างไร?
นายจาัง ลกูจา้ง ผู้ประกันตน
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มุมมอง คนท�างาน
สัมภาษณ์คุณทวี ดียิ่ง กรรมการประกันสังคม
และประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชน

จากอดีตถึงปัจจบุัน การประกันสังคมในมุมมองของท่านเป็นอย่างไร
	 จากอดีตถึงปัจจุบัน	 ประกันสังคมเป็นองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อคนท�างาน	 
ผมในฐานะผู้ใช้แรงงานที่มีส่วนผลักดันให้ประกันสังคมได้เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพ่ีน้อง 
คนท�างานตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต	แม้ยามชราก็มีบ�านาญได้ใช้จ่ายตามสมควร
ในฐานะกรรมการประกันสังคม ทิศทางของระบบประกันสังคมควรพฒันา
ในทิศทางใด
	 ในฐานะกรรมการประกันสังคม	ระบบประกันสังคมควรจะครอบคลุมแรงงาน
ทุกภาคส่วน	 ต้องกล้าที่จะออกกฎหมายให้แรงงานทุกระบบที่มีนายจ้างต้องเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม	 ประเทศไทยมีการจ้างงานที่ซับซ้อน	 นายจ้างบางส่วนหลีกเลี่ยงที่จะให้
ลกูจ้างเข้าสู่ระบบประกนัสังคม	การลงทนุควรจะแยกส่วนออกไปบรหิารจ้างผู้เชีย่วชาญ
มาบริหารการลงทุน
จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบ 
ประกันสังคมหรอืไม ่อย่างไร
	 จากสถานการณ์	COVID-19	ท�าให้เหน็ว่ากองทนุประกันสงัคมสามารถบรรเทา 
ความเดือดร้อนของผู ้ประกันตนได้ระดับหนึ่ง	 ผู ้ประกันตนส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่น 
กองทุนประกันสังคม

เ งิ น ส ม ท บ ข อ ง ผู้ ป ร ะ กั น ต น  
(มาตรา 33, มาตรา 39 และ 
มาตรา 40) เทียบกับสิทธปิระโยชน์
ท่ีได้รบั เหมาะสมหรอืไม ่อย่างไร
	 เงนิสมทบของผูป้ระกันตนถอืว่า
มีความเหมาะสม	 เน่ืองจากเงินสมทบ 
ที่ เ ก็บจากผู ้ประกันตนตั้ งแต ่ก ่อตั้ ง 
กองทุนมา	30	 ปี	 ไม่มีการเก็บเพิ่มเลย	 
แต่มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพิ่มข้ึน
มากมายในทุกๆ	ด้าน
ข้อคิดเห็น ทัศนคติของลูกจ้าง 
ต่อระบบประกันสังคม 
	 ทัศนคติของลูกจ้างต่อระบบ
ประกันสังคม	 ผมคิดว่าทัศนคติแต่ละคน
คิดไม่เหมือนกัน	 ส่วนตัวผมคิดว่าระบบ
ประกันสังคมในประเทศไทยดีพอสมควร
และจะดียิ่งๆ	ขึ้นในอนาคต

ในยุค New Normal
ที่คนท�างานควรรู้
ระบบประกันสังคม
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สปส. ใส่ใจผู้ประกันตน
สัมภาษณ์ ร.ท.หญิง ศวิตา เลื่องยศลือชากุล แพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดชลบุรี

เยื่อบุโพรงมดลกูเจรญิผิดท่ีเกิดข้ึน
จากสาเหตใุด มอีาการอย่างไร  
	 เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที ่
เกิดขึ้ น เนื่ อ งจากชิ้ นส ่ วนของ เยื่ อบ ุ
โพรงมดลูกไม่สามารถลอกหลุดออกมา 
เป็นประจ�าเดอืนได้	และมกีารย้อนกลบัขึน้ไป 
ฝังตัวอยู ่ ในอวัยวะบริเวณอุ ้งเชิงกราน	 
เช่น	ในเยือ่บชุ่องท้อง	ทีร่งัไข่	หรอืในบางครัง้ 
ไปแทรกตัวอยู่ในกล้ามเนื้อมดลูก
	 อ า ก า ร เ ยื่ อ บุ โ พ ร ง ม ด ลู ก
เจริญผิดที่	 พบได้บ่อยคืออาการปวด
ประจ�าเดือน	ซึ่งมาในลักษณะของการ
ปวดเรื้อรัง	 มีการปวดมากขึ้นเรื่อยๆ	
จนต้องใช ้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวด 
ในปริมาณที่มากขึ้น	 ในบางรายมีการ 
เจ็บลึกในช่องคลอดขณะมีเพศสัมพันธ์	
บางรายอาจคล�าพบก ้อนที่ท ้องน ้อย	 
มีลักษณะเป็นก้อนถุง	และอาการอื่นๆ	ที่
สัมพันธ์กับต�าแหน่งที่พบได้บ้างในโรคนี้	 
เช่น	มีอาการเจ็บ	หรือมีเลือดปนออกมา
เวลาถ่ายปัสสาวะ	หรืออุจจาระ	หรือมี
อาการท้องเสียเวลามีประจ�าเดือน
กลุม่เส่ียงท่ีจะเกิดเยื่อบุโพรงมดลกู
เจรญิผิดท่ีคือกลุ่มใด เกิดในช่วง
อายุใด
	 กลุ ่ ม เสี่ ยงคือกลุ ่ มหญิงที่ มี
ประจ�าเดือนถี่และนาน	หรือหญิงสาว 
ที่ เริ่มมีประจ�าเดือนตั้งแต ่อายุน ้อยๆ	 

โรคเยือ่บุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น	 ในกลุ่มที่
มีบุตรยาก	หรือในกลุ่มที่มีพยาธิสภาพ 
ที่ ขั ดขวางการมีประจ� า เดื อน	 เช ่ น	 
ในกลุ ่ มที่ เ ยื่ อพรหมจรรย ์ มี ป ัญหา	 
เยื่อพรหมจรรย์ ไม ่เป ิด	 มีการปิดกั้น	 
จะท�าให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
	 โรคนี้สามารถพบได้ร้อยละ	7	
ในกลุ่มของสตรีวัยเจริญพันธุ์	ช่วงตั้งแต่
มีประจ�าเดือน	 ไปจนถึงช่วงก่อนวัยทอง
ที่หมดประจ�าเดือน	โดยปัจจัยเสี่ยงที่น่า
สงสัยคือ	การมีญาติพี่น้องใกล้ชิดที่เป็น 
พี่น้องสายตรงเคยเป็นโรคนี้	 เพราะมี
ข้อมูลทางการแพทย์ว่า	 โรคนี้สามารถ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้	

ลักษณะของเยื่ อบุโพรงมดลูก
เจริญผิด ท่ีมี ก่ีประ เภท แต่ละ
ประเภทแตกต่างกันอย่างไร 
	 •	ต�าแหน่งรอยโรคที่อยู ่รังไข่	
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าช็อกโกแลตซีส
	 •	 ต� าแหน ่ งรอยโรคที่ อยู ่ ที ่
กล้ามเนื้อมดลูก	 ท�าให ้มดลูกโตและ 
ดูบวมขึ้น
	 •	ต�าแหน่งรอยโรคบริเวณเยื่อบุ
ช่องท้อง
	 ซึ่งการตรวจร่างกายหรือการ
ตรวจอัลตร้าซาวด์	อาจไม่สามารถระบุ
รอยโรคได้ชัดเจน	ต้องดูจากอาการที่
คนไข้เป็นร่วมด้วย
ต�าแหน่งท่ีพบเย่ือบุโพรงมดลูก
เจริญผิดท่ีคือจุดใด มีสัญญาณ
เตือนอย่างไร
	 วิธีการสังเกตตนเองว ่าเป ็น
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือไม่	คือมี
อาการปวดประจ�าเดือน	ซึ่งปกติไม่เคยมี
อาการปวดมาก่อน	หรือเริ่มมีอาการปวด
มากขึ้นเรื่อยๆ	จนต้องใช้ยาเพื่อบรรเทา
อาการในปริมาณที่มากขึ้น	หรือในกลุ่ม 
ที่มีปัญหาการมีบุตรยาก	แต่งงานกันแล้ว	 
และพยายามมีลูกมาประมาณ	1	ปีแล้ว
แต ่ยังไม ่มี 	 ลักษณะนี้ก็มีความเสี่ยง	 
และมีความน่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้

รู้ก่อน...ปลอดภัย สิทธิประกันสังคมครอบคลุม
โรคทีค่่อย ๆ ก่อก�ำเนิดในหญิงวัยเจริญพันธุ์
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ห่วงใย ใกล้หมอ

เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ภัยร้ายที่ยากจะหลีกเลี่ยง

	 •	 การลดการทานอาหารที่ม ี
ไขมันสูง
	 •	 การตรวจสุขภาพประจ�าปี	 
ในกลุ ่มหญิงวัยเจริญพันธุ ์	 และหากมี 
เพศสัมพันธ์ควรมีการตรวจโรคมะเร็ง
ปากมดลูกร่วมด้วย
เยื่อบุโพรงมดลูกเจรญิผิดท่ี ท�าให้
เกิดโรคมะเรง็ได้หรอืไม ่อย่างไร
	 ตั ว ข อ ง โ ร ค นี้ อ า จ จ ะ เ พิ่ ม 
ความเสี่ยงของการเจริญไปเป็นมะเร็ง
รังไข่ได้	แต่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นถือเป็น
ความเสี่ยงที่เล็กน้อยมาก	 โดยเพิ่มขึ้น 
น ้อยกว ่าร ้อยละ	1	 ซึ่ ง เป ็นการเพิ่ม 
ความเสี่ยงในอัตราที่ต�่า
แ น ว ท า ง ก า ร รัก ษ า โร ค เยื่ อ บุ 
โพรงมดลกูเจรญิผิดท่ีเป็นอย่างไร 
	 •	เฝ้าสังเกตอาการ	ท�าในผู้ป่วย 
ทีแ่สดงอาการน้อย	หรอือยู่ในช่วงใกล้หมด 
ประจ�าเดือน	 หากไม่ ได ้มีอาการมาก	 
ช่วงหมดประจ�าเดอืนตวัโรคกจ็ะหายไปเอง		

เ ย่ื อ บุ โพ ร ง ม ด ลู ก เจ ริญ ผิ ด ท่ี  
ควรดแูลหรอืป้องกันอย่างไร
	 การดแูลป้องกนัตนเองเพือ่ไม่ให้ 
เกิดโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่	 คือ	
การลดปัจจัยเสี่ยงที่จะสามารถท�าได้	เช่น	
	 •	การใช้ยาคุมก�าเนิด	หรือการ
ใช้ยาฉีดคุมก�าเนิด	 เป็นการกดฮอร์โมน
ที่สร้างจากร่างกายท�าให้คนไข้ ไม่เป็น
ประจ�าเดือนตามรอบที่เป็นโดยธรรมชาติ	
เพราะฉะนั้นเยื่อบุ โพรงมดลูกจะฝอ	 
ทั้งชิ้นส่วนที่จะหลุดลอกเป็นประจ�าเดือน
และชิ้นส่วนที่จะไปเจริญผิดที่ด้วย
	 • 	 ก ลุ ่ ม ที่ มี บุ ต ร ห ล า ยคน	 
สามารถช่วยลดความเสีย่งในการเกดิโรคได้	 
เพราะในช่วงที่ตั้งครรภ์	และช่วงการให้
นมบตุร	ฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดระดบัลง
	 •	 การลดน�้าหนัก	 เนื่องจาก
คนไข้ที่มีน�้าหนักตัวมาก	BMI	อยู่ในช่วง
เกิน	23	ปีขึ้นไป	จะมีตัวเซลล์ ไขมันที ่
เพิ่มขึ้น	ซึ่งตัวเซลล์นี้เป็นตัวสร้างฮอร์โมน 
เอสโตรเจน	และเป็นตัวกระตุ้นโรคเยื่อบุ
โพรงมดลูกเจริญผิดที่

	 •	 การใช้ยา	 ท�าในกลุ ่มที่เริ่ม
มีอาการแสดงมากขึ้น	 มีอาการปวด	 
จะมีการ	1.)	 ให้ยาแก้ปวดส�าหรับผู ้ที่ 
ไม ่ ได ้มีอาการปวดมาก	 เพื่อเป ็นการ 
ประคับประคองอาการ	2.)	ให้ยาฮอร์โมน	 
เ พื่ อ ยั บ ยั้ ง ก า รตกไ ข 	 ไม ให ้ คน ไ ข  ้
มีประจ�าเดือน	3.)	 ให้ยาฝังคุมก�าเนิด	 
และในรูปแบบของห่วงอนามัย	ซึ่งไม่เป็น
ที่นิยมในปัจจุบัน
	 •	 การผ ่าตัด	 มี 	2	 รูปแบบ	
1.)	การรักษาเชิงอนุรักษ์	คือการผ่าตัด
เฉพาะรอยโรคออก	 โดยที่ ไม่ยุ ่งเกี่ยว
กับอวัยวะของคนไข้	2.)	การผ่าตัดแบบ
ถอนรากถอนโคน	เหมาะส�าหรับในรายที่ 
ไม่ต ้องการมีบุตรแล้วหรือมีบุตรครบ 
ตามจ�านวนที่ต้องการแล้ว	 เราก็จะผ่า
ออกทั้งหมด	 เป็นการผ่าตัดให้คนไข้
เสมือนเข ้าสู ่ วัยทอง	 คนไข ้ก็จะไม ่มี
ฮอร์โมนและไม่มีอาการกลับมาเป็นซ�้าอีก
	 สิทธิประกันสังคมกับการรักษา 
ใ น ส ่ ว น ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล ส ม เ ด็ จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์	 ผู้ประกันตนสามารถ 
เบิกการรักษาได้ในเรื่องของยาแก้ปวด	 
การรักษาในเรื่องของการฉีดยา	การให้ยา 
ฉีดคุมก�าเนิดที่จะต้องนัดมาฉีดในทุก	ๆ		 
3	 เดือน	และการผ่าตัดในส่วนของการ 
เปิดหน้าท้อง	ทั้งการผ่าตัดแบบอนุรักษ ์
และการผ่าตัดแบบถอนรากถอนโคน	
สามารถเบิกตามสิทธิการรักษาฟร ี
ได้ทั้งหมด
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ผู้ประกันตนท่ีมีอายุต้ังแต่ 50 ปีขึ้นไป

ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ
ใหสิ้ทธิผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป

ปีละครัง้ โดยไม่เสียค่าใชจ้า่ย

ป้องกันโรคไข้หวดัใหญ่รบัวคัซนี

เพ่ือป้องกันโรคในกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุ

ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง อายุ 50 ปีขึ้นไป และลดภาระการรกัษาของบุคลากรทางการแพทย์ โดยคณะกรรมการ

ประกันสังคม มีมติเหน็ชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม

เรื่องหลักเกณฑ์และอตัราค่าส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค สําหรบัประโยชน์ทดแทน

ในกรณีประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยอนัมิใชเ่น่ืองจากการทํางาน พ.ศ. 2563

เริม่ใหบ้รกิาร

#ไม่เสียค่าใชจ้า่ยแต่อย่างใด
1 ครัง้ ต่อคนต่อปี

ณ สถานพยาบาลท่ีสํานักงานประกันสังคมกําหนด
ชนิด 3 สายพันธ์ุ หรอื 4 สายพันธ์ุ

สามารถรบับรกิารฉีดวคัซนีไข้หวดัใหญ่

“รว่มสรา้งสรรค์สังคมแรงงาน

15 ตลุาคม 2563 เป็นต้นไป

ท่ีมีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน”

จากสถานการณ์ปัจจบุันท่ีมีการแพรร่ะบาดเชื้อไวรสัโควดิ-19 


