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หลักเกณฑและเงื่อนไข สิทธิประโยชนที่ไดรับ

สิทธิประโยชน

กรณีคลอดบุตร
สิทธิประโยชน

กรณีคลอดบุตร
กองทุนประกันสังคม

ไดรับคาคลอดบุตรไมจํากัดจํานวนครั้งไดรับคาคลอดบุตรไมจํากัดจํานวนครั้ง

จายเงินสมทบมาแลว ไมนอยกวา 5 เดือน
ภายใน 15 เดือน กอนเดือนคลอดบุตร
จายเงินสมทบมาแลว ไมนอยกวา 5 เดือน
ภายใน 15 เดือน กอนเดือนคลอดบุตร

เหมาจาย 13,000 บาท/ครั้ง
ไมจํากัดจํานวนครั้ง

คลอดบุตร
สถานพยาบาลใดก็ได
คลอดบุตร
สถานพยาบาลใดก็ได

รับในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ย
เปนเวลา 90 วัน เบิกได ไมเกิน 2 ครั้ง

รับเงินสงเคราะหการหยุดงาน
เพื่อการคลอดบุตร
รับเงินสงเคราะหการหยุดงาน
เพื่อการคลอดบุตร

จายในอัตราเทาที่จายจริง
ไมเกิน 1,000 บาท
ทําไดเลย ไมตองรอคลอด
*รายละเอียดตามประกาศกําหนด

เพิ่มคาตรวจและคาฝากครรภเพิ่มคาตรวจและคาฝากครรภ

กรณีสามีและภรรยาเปนผูประกันตนทั้งคู
ใหใชสิทธิของฝายใดฝายหนึ่งเทานั้น

เจ้าของ
ส�ำนักประกันสังคม กระทรวงแรงงำน

ที่ปรึกษา
นำยอนันต์ชัย อุทัยพัฒนำชีพ
เลขำธิกำรส�ำนักงำนประกันสังคม

บรรณาธิการบริหาร
นำยภูมำ ธรรมกุล

นำงสำวอ�ำพันธ์ ธุววิทย์
นำงสำวบุปผำ เรืองสุด

รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนประกันสังคม

แสดงความคิดเห็นได้ที่
กองบรรณำธิกำรวำรสำรประกันสังคม 
ศูนย์สำรนิเทศ ส�ำนักงำนประกันสังคม

88/28 หมู่ 4 ถนนติวำนนท์
ต�ำบลตลำดขวัญ อ�ำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000
ขอขอบคุณภำพปกจำก : คุณสุวิทย์ ต่ำงสมบัติ

กองบรรณาธิการ
ศูนย์สำรนิเทศ ส�ำนักงำนประกันสังคม

โทรศัพท์ 0 2956 2536-8
โทรสำร 0 2525 4237
อีเมล info@sso.go.th

เว็ปไซต์ www.sso.go.th
www.facebook.com/ssofanpage
สำยด่วน 1506 ให้บริกำร 24 ชั่วโมง
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รวมแชรความรูสึกดีๆ ความประทับใจ
ที่มีตอสํานักงานประกันสังคม

ผานทาง Facebook Fanpage
สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ลุนรับของรางวัลลุนรับของรางวัล
*ของรางวัลมีจํานวนจํากัด

จาวรสรประกันสังมจาวรสรประกันสังม
กิจรรแจรางวัลสุพิเศษ กิจรรแจรางวัลสุพิเศษ 

รวมสนุกไดตัั้งแตวันนี้ - 30 กันยายน 2562
ประกาศผลวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ทาง Facebook Fanpage

สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

รวมสนุกไดตัั้งแตวันนี้ - 30 กันยายน 2562
ประกาศผลวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ทาง Facebook Fanpage

สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ฉบับเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562

	 สวัสดีค่ะ	 ท่านผู้อ่านวารสารประกันสังคมทุกท่าน	 พบกับ 
ฉบบัเดอืนสิงหาคม-กนัยายน	ปี	2562	ที่ได้ปรับเปลีย่นรปูแบบวารสารใหม่	
แต่ก็ยังคงความเป็นประกันสังคมเหมือนเดิม	 ภายในเล่มนี้จะน�าเสนอ
เรือ่งราวต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วกบัสตร	ีพวกโรคต่าง	ๆ 	สทิธสิตรีไทย	และกเ็พิม่
คอลมัน์ใหม่	ๆ 	เข้ามา	อาท	ิคอลมัน์นายจ้างคนดงั, เคลด็(ไม่)ลบั สุขภาพดี 
ท่ีจะเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ	 ร่างกาย	 ในระหว่าง
การท�างาน	 หรือหลังเลิกงาน	 คอลัมน์ของมันต้องมี ก็จะเป็นเทรนด ์
การแต่งกายสวมใส่ผ้าไทย	ที่ไม่เชยอีกต่อไป	คอลัมน์ สปส.พาไปชิม..
ถิ่นอร่อย	เล่มนี้จะพาท่านไปสวนอาหาร	ครัวคุณรัช	จังหวัดนครนายก	
ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ	มากนัก	เดินทางสะดวก	อาหารอร่อย	คอลัมน์ 
สปส.พาเท่ียว	 ก็ต้องน่ีเลยค่ะอุทยานแห่งชาติ	 หมู ่เกาะอ่างทอง 
วิวสวย	ทะเลใส	ไหน	ๆ 	ก็เป็นเดือนวันแม่แห่งชาติแล้ว	จะรออะไรล่ะคะ 
พาคุณแม่ไปเที่ยวพักผ่อนกันเลยค่ะ	 “นานแค่ไหนแล้ว..ที่คุณไม่ได้ 
พาแม่เท่ียว”	 ปิดท้ายด้วยกิจกรรมแจกรางวัลสุดพิเศษ เรามีให้ร่วม
สนุกกันค่ะ	 ฉบับเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้	 ทางวารสารประกันสังคม 
มขีองรางวลัแจกจ�านวนจ�ากดัรบี	ๆ 	มาร่วมสนกุกนันะคะ	ดกูตกิาท้ายเล่ม	 
แล ้วเข ้ามาร ่วมกิจกรรมกันเยอะ	 ๆ	 นะคะ	 แล ้วพบกันใหม  ่
ฉบบัเดอืนกันยายน-ตลุาคม	2562	เรว็	ๆ 	นี	้แล้วมาลุน้กจิกรรมท้ายเล่ม
ว่าจะแจกอะไรต่อไป	สวัสดีค่ะ

รอบรั้วประกันสังคม

สปส.ข่าวน่ารู้

รายงานพิเศษ

เปิดบ้านคุย

นายจ้างคนดัง

มุมมองคนท�างาน

สปส.ใส่ใจผู้ประกันตน

ห่วงใยใกล้หมอ

เคล็ด(ไม่)ลับ สุขภาพดี

ของมันต้องมี

สปส. พาไปชิม..ถิ่นอร่อย

สปส. พาเที่ยว

กจิกรรมแจกรางวลัสดุพเิศษ
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• ประกันสังคม อุ้มผู้ประกันตนตั้งท้องออกค่ำตรวจและฝำกครรภ์เพิ่มอีก 1,000 บำท
• ประกันสังคมสนับสนุนแรงงำนภำคอิสระมีบุตรเพิ่ม แนะทำงเลือกใหม่
  จ่ำย 300 บำทต่อเดือน รับสิทธิสงเครำะห์บุตรด้วย

• ทั่วโลกร่วมผลักดันให้เกิดควำมคุ้มครองทำงสังคมถ้วนหน้ำภำยในปี ค.ศ. 2030

• ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต
• ศูนย์สำรนิเทศจัดโครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนประกันสังคม
• โครงกำร สปส.มอบสุข 2562 จังหวัดสตูล
• บันทึกข้อตกลงกำรรับสมัครผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40

• 4 ประโยชน์ของ “กำรนวดมือ”

• มะเร็งปำกมดลูก มฤตยูร้ำย คร่ำชีวิตหญิงไทยวันละ 14 คน

• มะเร็งปำกมดลูก (Cervical Cancer)

• ตัดผ้ำไทย ใส่ทันสมัย ใครว่ำผ้ำไทยมีแค่เรื่องเชย ๆ

• สวนอำหำร ครัวคุณรัช

• อุทยำนแห่งชำติ หมู่เกำะอ่ำงทอง

ISBN 1686-7483

• สิทธิสตรีไทย สิทธิประกันสังคม

• ไลฟ์สไตล์ ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ทำยำทกลุ่มธุรกิจเบียร์สิงห์ #4

• จิรภำ สีตำบุตร พิธีกรรำยกำรคัมภีร์วิถีรวย ช่อง 9 อสมท.ผู้ประกันตนมำตรำ 39

กองบรรณาธิการ

ทักทาย



4

ส�านักงานประกันสังคม โดย ศูนย์สารนิเทศ

จัดโครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนประกันสังคม
	 ส�านกังานประกันสงัคม	จดัโครงการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม 
ครั้งที่	1/2562	 เพื่อเผยแพร่ความรู้	ความ 
เข้าใจในสิทธิประโยชน์	 และแนวปฏิบัติ
หลักเกณฑ์ต่าง	 ๆ	 ที่เ ก่ียวข้องกับงาน 
ประกันสังคมให้กับนายจ้าง	 ผู้ประกันตน 
สถานประกอบการ	 สถานพยาบาลและ
สื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่	 พะเยา 
ล�าพูน	 เชียงราย	 ล�าปาง	 แพร่	 น ่าน	
แม่ฮ่องสอน	 อุตรดิตถ์	 และตาก	 รวม 

การเสวนางานประกันสังคมเร่ือง “รู้สิทธ ิ
สร้างสุข (ภาพ) กับประกันสังคม” โดย
วิทยากรจากส�านักงานประกันสังคม	
นางนิยดา	 เสนีย์มโนมัย	 ผู ้อ�านวยการ
ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่	 9,	 นายแพทย์ ไกรจักร	 แก้วนิล	 
ทีป่รึกษาทางการแพทย์	กองทนุเงินทดแทน
และนางสาวอรุณี	ศรีโต	 คณะกรรมการ 
ประกนัสงัคม	โดยม	ีนายเอกณรนิทร์	ใจมะโน 
เป็นผู้ด�าเนินรายการ

10	จังหวัด	โดยมี	นางสาวอ�าพันธ์ ธุววิทย์  
รองเลขาธิการส�านักงานประกันสังคม 
เป็นประธานในพธิเีปิด	นางสาวลดัดา	แซ่ลี้ 
ประกนัสงัคมจงัหวดัเชยีงใหม่	กล่าวรายงาน
ณ	 โรงแรมแคนทารี	 ฮิลส ์ เชียงใหม ่	 
อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่
	 ในการนี้ มี กิ จกรรมเยี่ ยมชม
กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน	และ
การให้บริการด้านต่าง	 ๆ	 ของศูนย์ฟื้นฟ ู
สมรรถภาพคนงาน	 ภาค	3	 ตลอดจน

 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม  
ได้ประกาศเจตจ�านงสุจริตในการบริหารงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	2562	ร่วมกับ
ผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ส�านักงานประกันสังคม	โครงการส�านักงาน	
ประกันสังคมใสสะอาด	ปราศจากคอร์รัปชัน	ร่วมต้านทุจริต	เพื่อเป็นการแสดง
เจตนารมณ์หรือค�ามั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคารอเนกประสงค์	ส�านักงานประกันสังคม

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

รอบรั้วประกันสังคม
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	 ส�านักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ	 ส�านักงานประกัน
สังคม	จัดพิธีลงนาม	“บันทึกข้อตกลงการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40” 
ระหว่างส�านักงานประกันสังคมร่วมกับ	บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด	 เพื่อเพิ่ม 
ช่องทางในการอ�านวยความสะดวกให้แรงงานนอกระบบสามารถสมัครมาตรา	40 
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม	 ได้ที่ร้านเซเว่น	อีเลฟเว่น	หรือร้านค้าที่มีสัญลักษณ์
เคาน์เตอร์เซอร์วิส	 กว่า	13,000	 สาขาทั่วประเทศ	ณ	ห้องประชุมจอมพล	 
ป.	พิบูลสงคราม	ชั้น	5	กระทรวงแรงงาน

	 ส�านักงานประกันสังคม	 กระทรวงแรงงาน	 มองเห็นความส�าคัญ 
ของผู้ทุพพลภาพ	จึงด�าเนินโครงการ "สปส.มอบสุข"	 โดยมี	 นายอนันต์ชัย 
อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม	 พร้อมคณะได้เดินทาง 
มาเยี่ยม	 นายชลอ	 เบญจกุล	 ที่บ้านพักหมู่	3	 ต�าบลก�าแพง	 อ�าเภอละง	ู 
จังหวัดสตูล	 ซึ่งนายชลอ	 เป็นผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุตกเรือโดยสาร
ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนัก	ส่งผลต่อระบบประสาทเกิดอาการ
สั่นที่แขนและขา	ไม่สามารถบังคับได้		
	 เบือ้งต้นได้เข้ารบัการรกัษาที่โรงพยาบาลละง	ูตามสทิธปิระกนัสงัคม 
พร ้อมรับ เ งิ นทดแทนรายเดื อนในกรณีทุพพลภาพ	 และโอกาส น้ี	 
นายอนันต์ชัย	 อุทัยพัฒนาชีพ	 เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม	 ได้กล่าว 
ให้ก�าลงัใจแก่ผูป่้วยและครอบครัว	พร้อมมอบอปุกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง	ๆ 	ตามค�าขอ
ของครอบครัว	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

รอบรั้วประกันสังคม

โครงการ สปส.มอบสุข 2562 จังหวัดสตูล
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 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ 
เ ลข าธิ ก า รส� า นั ก ง านประกั นสั ง คม
กระทรวงแรงงาน	 กล่าวถึง	 สิทธิประโยชน์
ก า รสนั บสนุ นคุณภ าพชี วิ ต ที่ ดี ข อ ง 
ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสที่ตั้งครรภ์ ได้รับ
การตรวจและดูแลการตั้งครรภ์อย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ระยะ
แรกของการตั้งครรภ์	ได้รับการตรวจอย่าง
สม�่าเสมอ	 เพื่อให้การคลอดเป็นไปอย่าง
ราบรื่น	 ว่าส�านักงานประกันสังคมได้มี
การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร	 
ให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา	13,000	 บาท	 
ต่อการคลอดบุตรหนึ่งคร้ัง	 พร้อมได้ให ้
สทิธปิระโยชน์กรณสีงเคราะห์บตุร	เหมาจ่าย	 
เดือนละ	 600	 บาทต ่อ บุตรหนึ่ งคน	 
ซึง่มอีายไุม่เกิน	6	ปีบรบิรูณ์	คราวละไม่เกนิ	 
3	 คน	 ทั้ งนี้ ส� านักงานประกันสั งคม 
ยั งได ้มีการสนับสนุนค ่ าตรวจ	 และ
รับฝากครรภ ์ 	 เพิ่ ม อีก	 1 ,000	 บาท 
เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู ้ประกันตน	 หรือ 
คูส่มรสมกีารฝากครรภ์ตามเกณฑ์คณุภาพ
ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีการเข้ารับบริการฝาก
ครรภ์ในสถานพยาบาล	ตามเกณฑ์คณุภาพ
ที่ก�าหนด	 โดยส�านักงานประกันสังคมจะ
แบ่งจ่ายตามอายุครรภ์เป็นครั้ง	ๆ	ดังนี้คือ
 ครั้ งที่  1	 อายุครรภ ์ ไม ่ เกิน	 
12	 สัปดาห์	 จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริง 
ไม่เกิน	500	บาท	

ประกันสังคม อุ้มผู้ประกันตนตั้งท้อง
ออกค่าตรวจและฝากครรภ์เพิ่มอีก 1,000 บาท

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

 ครั้งที่  2	 อายุครรภ ์มากกว ่า	 
12	สัปดาห์	แต่ไม่เกิน	20	สัปดาห์	จ่ายใน
อัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน	300	บาท
 ครั้งที่  3	 อายุครรภ ์มากกว ่า	 
20	สัปดาห์	แต่ไม่เกิน	28	สัปดาห์	จ่ายใน
อัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน	200	บาท
	 ส� า ห รั บ แน วท า ง ก า ร ขอ รั บ
ประโยชน ์ทดแทน	 จะต ้องมีหลักฐาน
การเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลที่
ไปใช้บริการฝากครรภ์ ในแต่ละคร้ังคือ 

ใบเสร็จรับเงินกับใบรับรองแพทย์มายื่น
ขอรับประโยชน์ทดแทนในส่วนค่าตรวจ	 
แล ะ รั บ ฝ า กค ร รภ ์ เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ้ โ ด ย 
ไม ่ต ้องรอให ้มีการคลอดบุตร	 ได ้ ท่ี 
ส� า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม ทุ ก แ ห ่ ง 
ทั่ วประเทศ	 สอบถามข ้อมูลเพิ่มเติม 
ไ ด ้ ที่ ส� า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม
กรุง เทพมหานคร พ้ืนที่ ท้ั ง 	 12	 แห ่ ง 
ส�านักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา 
ที่ท่านสะดวก	 หรือโทร.1506	(เจ้าหน้าท่ี 
ให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง)	ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่	www.sso.go.th
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

 นายอนนัต์ชยั อทัุยพัฒนาชพี เลขาธกิารส�านักงานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน 
กล่าวถงึมาตรการ	สนบัสนนุคณุภาพชวีติแรงงานภาคอิสระในการมบีตุรเพ่ิม	เพือ่เป็นก�าลงั 
ส�าคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ	เนื่องจากปัจจุบันประชากรไทยในอนาคตมีอัตรา
การเกิดลดลงไปเรื่อย	 ๆ	 โดยอีกไม่เกิน	20	 ปีข้างหน้า	 อัตราการเกิดของประชากรไทย 
จะใกล้เคียงกับศูนย์	จากปัญหาการเพิ่มของประชากรที่ลดลง	 มีผลกระทบต่ออัตรา 
การพึ่งพิงของวัยแรงงานในอนาคตอีกประมาณ	 30	 ปีข้างหน้า	 ดังนั้นจากสภาพ 
ข้อเท็จจริงของอัตราการเกิดที่ลดลงของประเทศไทยอย่างช้า	 ๆ	 ส�านักงานประกันสังคม 
จึงเห็นความส�าคัญของการเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรให้มากขึ้น	 โดยเฉพาะ 
แรงงานภาคอิสระที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา	40
	 ส�านักงานประกันสังคมจึงขอเชิญชวนแรงงานภาคอิสระที่สนใจเข้ามาสู่ระบบ
ประกันสังคมเลือกความคุ้มครอง	 แบบจ่ายเงินสมทบ	300	 บาทต่อเดือน	 โดยเมื่อ 
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไข	24	 เดือน	 มีสิทธิได้รับ	 เงินสงเคราะห์บุตร
คราวละไม่เกิน	2	 คน	 คนละ	200	 บาทต่อเดือน	 ตั้งแต่แรกเกิดจนบุตรอายุครบ	6	 ปี 
บรบิรูณ์	และหากบตุรคนท่ี	1	อายุครบ	6	ปีแล้ว	สามารถน�าบตุรคนที	่3	รบัเงนิสงเคราะห์บตุร 
แทนได้อีกจนอายุครบ	6	ปี	เช่นกันอีกด้วย

ประกันสังคมสนับสนุนแรงงานภาคอิสระมีบุตรเพิ่ม 
แนะทางเลือกใหม่จ่าย 300 บาทต่อเดือน รับสิทธิสงเคราะห์บุตรด้วย

	 เลขาธิการส�านักงานประกัน
สังคม	 กล่าวในตอนท้ายว ่า	 แรงงาน 
ภาคอิสระที่สนใจสมัครเป็นผู ้ประกันตน
ตามมาตรา	40	ได้ทีส่�านกังานประกันสงัคม 
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา	 
ทัว่ประเทศทีส่ะดวก	เพียงใช้บตัรประจ�าตวั 
ประชาชนในการสมัคร	 อย ่ างไรก็ดี
ส�านักงานประกันสังคมยังได้ ให้บริการ
ขึ้นทะเบียนผ ่านระบบ	 อินเทอร ์ เ น็ต	
โดยผู ้ที่ต ้องการสมัครข้ึนทะเบียนเป็น 
ผู ้ประกันตนตามมาตรา	 40	 สามารถ
สมัครขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง	 หรือให้ 
ผู้อื่นสมัครผ่าน	https://www.sso.go.th/
section40	regist/	หรือผ่านทาง	QR	Code	
ทั้งนี้	 ผู้สมัครต้องกรอกเลขบัตรประจ�าตัว 
ประชาชน	 หมายเลขหลังบัตรประจ�าตัว 
ประชาชน	 ค�าน�าหน ้า	 ชื่อ-นามสกุล	 
วัน-เดือน-ปีเกิด	e-mail	 หรือหมายเลข
โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้	 สามารถสอบถาม
ข ้อมูลเพิ่มเติมได ้ ท่ีศูนย ์บริการข ้อมูล	 
ส�านักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์	1506	
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
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ทั่วโลกร่วมผลักดัน
ให้เกิดความคุ้มครองทางสังคมถ้วนหน้าภายในปี ค.ศ. 2030

	 จ า ก ก า รป ร ะ ชุ ม นานา ช า ติ 
ในหัวข้อ “ร่วมกันผลักดันให้เกิดความ
คุ ้มครองทางสังคมถ้วนหน้าภายในปี  
ค.ศ. 2030” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรเพื่อ
ความคุ ้ มครองทางสั งคมถ ้ วนหน ้ า	
(USP2030)	 และโครงการคุ ้มครองทาง
สังคมของสหภาพยุโรป	(EU-SPS)	ร่วมกับ 
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา	(OECD)	และองค์กรต่าง	ๆ	 
ด้านความคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน	 
การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่	5	 กุมภาพันธ์	
พ.ศ.	2562	 ณ	 องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ	 เจนีวา	ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ
ด้วยผู้บริหารระดับสูงของประเทศต่าง	 ๆ	
มากกว่า	180	 คน	 เพ่ือหารือร่วมกันเก่ียว
กบัแนวทางการพฒันาระบบความคุม้ครอง
ทางสงัคมให้ถ้วนหน้า	ยัง่ยนื	และเป็นธรรม
 Ms. Deborah Greenf ie ld  
รองผู ้อ�านวยการใหญ่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ	 ได้กล่าวในพิธีเปิดการ
ประชมุว่า	บทบาทส�าคญัของความคุม้ครอง
ทางสังคมถ้วนหน้า	 คือเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญของความยุติธรรมทางสังคมและ
งานที่มีคุณค่า	

	 องค์กร	USP2030	ซึง่ได้เปิดตวัข้ึน
ในปี	พ.ศ.	2559	ณ	องค์การสหประชาชาติ	
โดยธนาคารโลกและองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศร่วมกับองค์กรพันธมิตร	
มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการสร้างระบบ
ความคุ ้มครองทางสังคมที่เข้มแข็งและ
เท่าเทียมกันแก่ทุกคนให้ส�าเร็จภายใน 
ปี	 ค.ศ.	2030	 เนื่องจากความคุ้มครอง 
ทางสังคมถ้วนหน้าเป็นสิทธิมนุษยชนและ
เป็นกุญแจส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน	
	 Ms.	Deborah	 ยังได้เรียกร้องให้
สมาชิกร่วมมือกันท�าความฝันนี้ให้เป็นจริง
ให้ได้ในอีก	11	ปีข้างหน้า
 Ms .  M i c h e l l e  B a ch e l e t  
ข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน	 ได้กล่าวว่าบทบาทของ 
ความคุ้มครองทางสังคม	 คือเพื่อให้ทุกคน 
ได้รับการดูแล	 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	
ทั้ งนี้ 	 “มาตรการคุ ้มครองทางสังคม 
ที่เหมาะสมและครอบคลุม”	 เป็นหน่ึงใน
เป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายหลักของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	 และเป็นไปตาม 
ปฏิญญาสากลว ่ าด ้ วยสิทธิมนุษยชน	 
ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถสร้างให้เกิดข้ึนได้ใน
ทุกประเทศ	

รายงานพิเศษ
แปลและเรียบเรียงจาก : Summary_report_USP2030.pdf.
โดย : กองวิจัยและพัฒนา
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 M s .  M a r j e t a  J a g e r 
รองผู ้อ�านวยการใหญ่กองความร่วมมือ 
ร ะ ห ว ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า  
คณะกรรมาธิการยุ โรป	 ได ้กล ่ าวว ่ า 
ความคุ ้มครองทางสังคมเป็นนโยบาย
ส� าคัญของสหภาพยุ โ รป	 โดยคณะ
กรรมาธิการยุโรปได ้ ให ้การสนับสนุน
ประเทศต ่าง	 ๆ	 ในการพัฒนาระบบ 
ความคุ ้มครองทางสังคมเสมอมา	 และ
เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ระดับโลกขององค์กร	
USP2030	ในครั้งนี้
 Ms. Gabriela Ramos ผู้แทน
จากองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD)	 ได้เน้นถึงความ
จ�าเป็นของการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมว่า	ปัจจุบันปัญหา
ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมและความ
ไม่มั่นคงในชีวิตมีความรุนแรงมากขึ้น	 
รูปแบบการท�างานนอกระบบของคน 
รุ ่นใหม่ในโลกยุคดิจิทัลนับเป็นอุปสรรค
หนึ่งในการเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคม	 
ท�าอย่างไรให้คนเหล่านี้เข้าร่วมโครงการ
และภาคเอกชนจะมีส ่วนร ่วมอย ่างไร	 
การขยายความคุ้มครองไปยังผู้ด้อยโอกาส
และแรงงานนอกระบบก็เ พ่ือบรรเทา
ปัญหาความยากจนและสร้างโอกาสให้

เด็กทุกคนได้รับความคุ้มครองทางการเงิน
อย่างเท่าเทียมและยั่งยืนผ่านระบบการ 
จัดเก็บภาษี
	 ทั้งนี้	OECD	ได้ส่งเสริมให้นักการ
เมืองและผู้ก�าหนดนโยบายของประเทศ
ต่าง	 ๆ	 มองเร่ืองการคุ้มครองทางสังคม
เป็นเสมือนการลงทุนอย่างหน่ึง	 โดยมุ่ง
พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
ประเทศให้รองรับการจ้างงานนอกระบบ	
และค�านึงถึงบริบทของแต่ละประเทศ	 
ให้มากขึ้น	Ms.	Gabriela	กล่าว
 Ms. Sharan Burrow เลขาธิการ
สมาพันธ์สหภาพแรงงานสากล (ITUC)  
ได้ชี้ ให ้เห็นว ่าการจัดหาเงินทุนเพื่อให้
ความคุ้มครองทางสังคมขึ้นอยู่กับนโยบาย
ทางการเมืองของรัฐบาลแต่ละประเทศ	
ปัจจุบันมีประชากรโลกถึงร้อยละ	70	 ที่ยัง
ไม่มีความคุ้มครองทางสังคมหรือมีแต่ไม่
เพียงพอ	 ซึ่งรัฐบาลควรพัฒนาระบบความ
คุ ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมเพ่ือให้
ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
 Mr. Roberto Sua'rez Santos 
เลขาธิการองค ์การนายจ ้างระหว ่าง
ประเทศ (IOE) ได้กล่าวถึงความส�าคัญ
ของความคุ ้ มครองทาง สังคมที่ ควร
ตอบโจทย์การท�าธุรกิจในโลกยุคใหม่ที่

ใช ้ป ัญญาประดิษฐ์ ในการท�างาน	 และ
ได้เน้นว่าระบบความคุ้มครองทางสังคม
จ�าเป็นต้องมีความม่ันคงและย่ังยืนให้ ได้ 
ท่ามกลางการเปลี่ยนไปของโครงสร้าง
ประชากร	 โดยควรเรียนรู ้ประสบการณ์
ในการบริหารจัดการระบบ	 การหาแหล่ง
ทุน	และทางเลือกในการระดมทุนที่ประสบ
ความส�าเร็จจากประเทศต่าง	 ๆ	 มาเป็น 
ต้นแบบและที่ขาดไม่ได้คือ	 การมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม		

TOGETHER TO ACHIEVE
UNIVERSAL SOCIAL 
PROTECTION
BY 2030
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สรุปผลการบริหาร กองทุนประกันสังคม ณ 31 มีนาคม 2562

เงินลงทุนสะสม

เงินออมชราภาพ

ยอดเงินออมเฉลี่ย ที่ผูประกันตนคนหนึ่ง
ออมไวกับกองทุนประกันสังคม

เงินลงทุนสะสม 1,968,975
1,968,975

1,717,327

ลานบาท

ลานบาท

เงินสมทบจากนายจาง+ลูกจาง+รัฐบาล
1,375,788 ลานบาท

ดอกผลสะสมจากการลงทุน
593,187 ลานบาท

หลักทรัพยเสี่ยง  21%

หลักทรัพยมั่นคงสูง  79%

หลักทรัพยที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสารหนี้ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ลานบาท)

กระทรวงการคลัง (MOF)

ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT)

การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (GGLB) 22,901

736,982

480,897

32,241

26,269

หุนที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ลานบาท)

บมจ.ปูนซีเมนต ไทย (SCC)

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (PTT)

บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (ADVANC)

บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (ADVANC)

ธนาคารไทยพาณิชย (SCB)

23,263

18,995

16,461

15,539

11,910

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรูแลว* (ลานบาท)

*นับเฉพาะดอกเบี้ย เงินปนผล และกําไรจากการขาย
หลักทรัพยที่รับรูแลว ไมรวมกําไรที่เกิดขึ้นทางบัญชี

เงินปนผลและกําไร
จากการขายตราสารทุนและหนวยลงทุน

ดอกเบี้ยและกําไร จากการขายตราสารหนี้
และคาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย

-
-
-
-
-
-
-
- - - - -0

10,000

20,000

30,000

40,000

70,000

60,000

50,000

2556 2557 2558 2559 2560 2561 M3/62

2,848

15,35417,333
11,470

5,2559,32712,013

12,790

55,600
58,453

52,736

44,89446,49246,820

34,807 37,165 39,639 41,266 41,120 40,246

9,942

130,545 บาท/คน

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประกอบดวย

*กระทรวงการคลังคํ้าประกัน
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สรุปผลการบริหาร กองทุนเงินทดแทน ณ 31 มีนาคม 2562

เงินลงทุนสะสม

รองรับภาระคาใชจาย
เพื่อคุมครองลูกจางที่เจ็บปวย

หรือประสบอันตราย ทุพพลภาพ
สูญหาย หรือตาย อันเนื่องมาจากการทํางาน

เงินลงทุนสะสม 62,999
62,999 ลานบาท

เงินสมทบจากนายจาง
43,015 ลานบาท

ดอกผลสะสมจากการลงทุน
19,984 ลานบาท

หลักทรัพยเสี่ยง  28%

หลักทรัพยมั่นคงสูง  72%

หลักทรัพยที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสารหนี้ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ลานบาท)

กระทรวงการคลัง (MOF)

ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT)

การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA)

บจ.โตโยตา ลิสซิ่ง (TLT)

ธนาคารอาคารสงเคราะห (GHB)* 1,180

22,442

7,537

2,457

2,064

หุนที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ลานบาท)

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (PTT)

บมจ.ปูนซีเมนต ไทย (SCC)

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)

บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (ADVANC)

ธนาคารไทยพาณิชย (SCB)

655

479

385

382

364

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรูแลว* (ลานบาท)

*นับเฉพาะดอกเบี้ย เงินปนผล และกําไรจากการขาย
หลักทรัพยที่รับรูแลว ไมรวมกําไรที่เกิดขึ้นทางบัญชี

เงินปนผลและกําไร
จากการขายตราสารทุน

ดอกเบี้ยเงินฝาก และพันธบัตร

-
-
-
-
-
- - - - -0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2556 2557 2558 2559 2560 2561 M3/62

137

527452480
2402165

488

1,9361,8861,930
1,6811,658

1,419

1,413 1,442 1,441 1,450 1,434 1,409

351

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประกอบดวย

*กระทรวงการคลังคํ้าประกัน
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เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ

เปิดบ้านคุย

12

 พระราชบัญญัติประกันสังคมไทย	
ได้ให้ความส�าคัญคุ้มครอง	ป้องภัย	สร้างหลัก 
ประกันแก่ลูกจ้างผู ้ประกันตนทุก	 ๆ	 ท่าน	 
โดยได้ก�าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง	 ๆ	 อันพึง 
ได้รับ	และแก้ไขปรับเพิ่มตลอดมา	ตามภาวะ
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

	 โ อ ก า ส นี้  น า ย อ นั น ต ์ ชั ย  
อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการส�านักงาน 
ประกันสังคม ได ้แจงสิทธิประโยชน์ของ 
ผู้ประกันตนที่เป็นสตรี	ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการก�าหนดสิทธิประโยชน์ของ 
ผู้ประกันตนที่เป็นสตรี?
	 โดยหลักการของประกันสังคม	 
การได้รับสิทธิต่าง	 ๆ	 อยู ่บนพื้นฐานความ
ยุติธรรมและมีความเสมอภาค	 ทั้งลูกจ้าง 
ผู้ประกันตนชายและหญิง	 แต่เพศหญิงเราได้
ค�านงึถงึบทบาทการเป็นผูด้แูลครอบครวั	ผู้ให้
ก�าเนดิบตุร	จงึได้รบัสทิธเิพิม่เตมิให้ครอบคลมุ
ตามความเป็นจริง
	 การตัดสินใจมีบุตรสักคน	เป็นเรื่อง 
ส�าคัญของครอบครัว	 ต ้องคิดวางแผน	 
มีค่าใช้จ่ายต่างๆ	 เกิดขึ้น	 ผู้ประกันตนหญิง 
ก็จะได้รับสิทธิตั้งแต่
สิทธิค่าตรวจและการฝากครรภ์
	 ประกนัสงัคมได้มกีารเพ่ิมประโยชน์
ทดแทนค่าตรวจครรภ์และฝากครรภ์	 อีก	 
1,000	 บาท	 ทั้ งนี้จะจ ่ายให ้ตามเกณฑ์ 
การเข้าตรวจและฝากครรภ์ตามห้วงเวลา	
หรือจะยื่นขอรับพร้อมกับการย่ืนขอประโยชน์
ทดแทนกรณีคลอดบุตรก็ได้
สิทธิค่าคลอดบุตร
	 สามารถเบิกค ่ าคลอดบุตรได 	้ 
13,000	 บาท	 ต่อการคลอดบุตรแต่ละครั้ง	 
จากเดิมไม่เกิน	2	ครั้ง	มาเป็นไม่จ�ากัดจ�านวน
สิทธิการลาคลอด
	 สามารถลาคลอดได้	90	วัน	 และ
จะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อ
การคลอดบุตร	 ในอัตราคร้ังละ	 ร้อยละ	50	 
ของค่าจ้างเฉลี่ย

สิทธิเงินสงเคราะห์บุตร
	 ประกันสังคมได้เพิ่มประโยชน์การ
รับเงินสงเคราะห์บุตร	จากเดือนละ	400	บาท	
ต่อบุตร	1	คน	เป็นเดือนละ	600	บาท	ต่อบุตร	
1	 คน	 และเบิกได้ไม่เกินครั้งละ	3	 คน	 ทั้งนี้
ตั้งแต่แรกเกิดจนมีอายุครบ	6	ปีบริบูรณ์
กรณีสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับการตรวจ
ประจ�าปี ?
	 สขุภาพช่องปากกน็บัว่าส�าคญัยิง่ 
ทางส�านักงานประกันสังคมได้เพิ่มค่า 
รักษาทางทันตกรรมเป็น	900	 บาท 
ต่อปี	 โดยไม่ต้องส�ารองจ่ายล่วงหน้า	 
ในโรงพยาบาลท่ีแจ้งสิทธิและ 
คลนิกิทนัตกรรมท่ีมเีครือ่งหมาย

สิทธิสตรีไทย

ค�าแนะน�าส�าหรับสตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 
กับโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคม
	 นับเป็นโอกาสท่ีดี	 ท่ีประกันสังคม
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ	 แม่ค้า	
รับจ้าง	 หรืองานบริการต่าง	 ๆ	 ได้สมัครเข้า
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา	40	 คุณสมบัติ
ก็เพียงแค่อายุ	 15	 ปีขึ้นไป	 ไม่เกิน	60	 ปี	 
ใช้หลักฐานเพียงบัตรประจ�าตัวประชาชน 
ใบเดียว	 ไปสมัครได้ท่ีส�านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี	 หรือส�านักงานประกัน
สังคมจังหวัด/สาขา	 ทุกแห่งท่ัวประเทศท่ี
ใกล้บ้านท่าน	 โดยสามารถเลือกแบบการจ่าย 
เงินสมทบ	 3	 ทางเลือก	 คือ	 70	 บาท,	 
100	 บาท	 และ	300	 บาทต่อเดือน	 ทั้งน้ี 
จะได้รับสิทธิคุ้มครองตามที่ประกันสังคมระบ ุ
ทุกประการครับ

ร ่วมกับส�านักงานประกันสังคมทุกแห ่ง 
ทั่วประเทศ	 และสิทธิประกันสังคมการตรวจ 
สุขภาพประจ�าปีฟรี	 เพียงใช้บัตรประจ�าตัว 
ประชาชน	 ณ	 สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตน
เลือกไว้แล้ว
	 ส�าหรับการตรวจสุขภาพประจ�าป	ี 
จะมีการตรวจร่างกายตามหมวดหมู ่	 และ
แบ่งตามกลุ่มอายุต่าง	ๆ	ตามความเหมาะสม	 
เช ่น	 การตรวจวัดสายตา	 การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ	 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	 
ตรวจปัสสาวะ	 ตรวจน�้าตาลในเลือด	 การ
ท�างานของไต	การตรวจหาเช้ือไวรสัตับอักเสบ	
การตรวจเลือดในอุจจาระ	 การเอกซเรย์
ทรวงอก	 และท่ีส�าคัญที่มีผู ้ประกันตนสตรี 
ควรเข้ารับการตรวจ	 คือ	 การตรวจคัดกรอง 
โรคมะเร็งในเต้านม	และมะเร็งปากมดลูก

สิทธิประกันสังคม
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      คณุต๊อด ปิต ิภริมย์ภกัด ีนกัธรุกจิหนุม่ 
ทายาทเครือบริษัท	 บุญรอดบริวเวอรี่	จ�ากัด	
และมีธุรกิจน�าเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร	 นับว่า 
มีงานล ้นมือ	 แต ่ เจ ้าตัวก็ ยังมี เวลาเป ิด 
ร้านอาหารที่ตัวเองชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	
คือร้านอาหาร	R-HAAN	THE	WISDOM	OF	
THAI	CUISINE	 และร้านก๋วยเตี๋ยวรสแซ่บ	 
“ตั่วเฮีย”	 ที่ถนนสุขุมวิท	 ซอยทองหล่อ	13	
บ่อยครั้งที่เจ้าตัวลงมือท�าเองและถ้ามีเวลา 
ว่าง	ๆ	จะเสิร์ฟเองกับมือ
จุดคิดเริ่มต้นการท�าร้านก๋วยเตี๋ยว  
“ตั่วเฮีย”
	 	 	 	 	 ชื่อร้าน“ตั่วเฮีย”	 ก็เร่ิมคิดว่าจะใช้
ช่ืออะไรดี	 สุดท้ายก็จบท่ีชื่อร้านก๋วยเต๋ียว  
“ตั่วเฮีย”	คือ	ค�าภาษาจีนง่าย	ๆ	ความเป็น
พี่ใหญ่ใจดี	 ให้โอกาสน้อง	 ๆ	 ทุกคนมาทาน
ก๋วยเตี๋ยวร้าน	 “ตั่วเฮีย”	 เหมือนมาทานที ่
บ้านพี่ชาย	ผมว่าอบอุ่นเป็นกันเองดีนะ
ข้อคิดในการท�าธุรกิจต่าง ๆ ให้ประสบ
ความส�าเร็จ
	 	 	 	 	 ก่อนอื่นต้องถามใจตัวเองว่าชอบและ 
มีใจรักด้านไหนเป็นเบื้องต้นเพื่อตอบโจทย์
การด�าเนินชีวิตต่อไปของตนเอง	 เมื่อได้ข้อ
สรุปใน	DNA	ของตัวตนที่แท้จริงแล้ว	ก็จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาความรู้	ความเข้าใจ 
ใน เรื่ อ งนั้ น 	 ๆ 	 อย ่ า งจริ งจั งศึ กษา ทุก 
รายละเอียด	 แล้วมาก�าหนดธุรกิจนั้น	 ๆ	 ของ
ตัวเองให้มจีดุยนืทีช่ดัเจนโดดเด่น	มอีตัลกัษณ์
ของตัวเอง	 เราก็จะอยู่กับธุรกิจเราได้แม้ใน
บางจังหวะของธุรกิจอาจไม่ท�าเงินเท่าที่ควร	

ได้รับสิทธิประโยชน์	 นายจ้างได้หลักประกัน	 
ลดความเสี่ยง	 ถือว่า	Win	Win	 กันทุกฝ่าย	 
เป็นรากฐานรัฐ	 สวัสดิการที่ส�าคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป
การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง
ผู้ประกันตน
	 ก็เป็นสิ่งท่ีดีแลัวสมควรยิ่ง	 ถือว่า
ส�านักงานประกันสังคมเข้าใจและเข้าถึงใน
บริบทที่แปรเปลี่ยนไปทุก	ๆ	ปี	นับว่าเป็นการ
ท�างานเชิงรุก	 ส่งผลให้ลูกจ้าง	 ผู้ประกันตน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ลูกน้องยิ้มได้	 นายจ้าง
ก็ยิ้มได ้	 ประสิทธิภาพการท�างาน	 หรือ 
ผลประกอบการก็ต้องยิ่งดีขึ้นครับ
คิดอย่างไรเกี่ยวกับระบบประกันสังคม
	 	 	 	 	 ระบบประกันสังคมของประเทศไทยใน
ฐานะผู ้บริหารเจ้าของกิจการก็รู ้สึกว่าเป็น
ระบบท่ีดี	 สร้างหลักประกันให้กับลูกจ้างและ
นายจ้างยุติธรรมต่อทุกฝ่ายดี	 เท่าที่ทราบนับ
ว่าระบบประกันสังคมของประเทศมีความ
ก้าวหน้า	และมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี 
อยู่ในช้ันแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน	 
นักลงทุน	 เจ้าของกิจการต่างชาติก็พึงพอใจ	
และเป ็นส ่วนหนึ่ งในการตัดสินใจลงทุน 
ในประเทศของเราครับ

แต่มีความพร้อมเสมอเมื่อโอกาสมาถึงท่ีต้อง 
เรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลา
สิ่งที่ภาคภูมิใจร้านก๋วยเตี๋ยวรสแซ่บ 
“ตั่วเฮีย”
	 	 	 	 ได้ท�าอาหาร	 ก๋วยเต๋ียวรสชาติอร่อย	 ๆ	 
ให้กบัลกูค้าได้ทานอย่างมคีวามสุข	ได้สร้างงาน 
สร้างอาชีพ	 ให้กับน้อง	 ๆ	 พนักงานทุกคน 
มีรายได้	มีคุณภาพชีวิตที่ดี
	 	 	 	 	พัฒนากระบวนการร้านอาหารไทยให้มี 
คุณภาพ	 มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของผู ้คน	 
โดยเฉพาะชาวต่างชาติได้ลิ้มรสอาหารไทย
เคล็ดลับการบริหารงานบุคคลากรใน
สังกัด
	 เลือกใช้คนให้ถูกกับงาน	ร่วมกันคิด	 
ร่วมกันท�า	ใส่ใจและมองเห็นคุณค่าของคนใน
ทุกต�าแหน่งงาน	 ให้ทุกคนอยู่ดี	 อยู่ได้	 มีค่า
ตอบแทนท่ีเหมาะสมกับงานที่ท�า	 ท่ีส�าคัญ
เรามีระบบประกันสังคมมาช่วยคุ้มครองและ 
ให้สิทธิกับลูกจ้างผู้ประกันตนตามกฎหมาย	 
ซึ่งวันนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการ	 เจ้าของบริษัท	
ลดความเสี่ยงต่าง	ๆ 	ที่มองไม่เห็น	ช่วยได้มาก 
เลยครับ	 บ่อยครั้งพนักงานในสังกัดเจ็บป่วย
หรอือบุตัเิหตจุากการท�างาน	การเดนิทาง	ก็ได้
ใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษา	 โดยไม่ต้อง
ส�ารองจ่ายก่อน	 พนักงานทุกคนต่างก็รู้สิทธิ์น้ี	
มีความอุ่นใจ	หากอาการหนัก	ๆ	บริษัทก็จะมี
ทีม	HR	ไปเยี่ยมให้ก�าลังใจด้วยครับ
การเก็บเงินสมทบประกันสังคม เก็บจาก 
3 ฝ่าย คือ ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล 
ในส่วนของนายจ้างมีความคิดอย่างไร
	 เป็นหลักการท่ีเป็นธรรม	 อีกท้ัง
รัฐช่วยจ่ายเงินสมทบอีกส่วนหนึ่ง	 ลูกจ้าง

เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ

นายจ้าง คนดัง

ทายาทกลุ่มธุรกิจเบียร์สิงห์ #4
ไลฟ์สไตล์ ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี
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เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ

มุมมองคนท�างาน

แจ ้งชื่อและส ่งบัตรประจ�าตัวประชาชน 
ให้เท่านั้น	 ได้รับค�าช้ีแจงว่าเพียงแค่แจ้งช่ือ 
และมีเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน	 ข้อมูลก็จะ 
เชื่อมโยงกับส�านักงานประกันสังคมรู้ข้อมูล 
ของเราหมด	 อันน้ีขอชมเชยการท�างานของ 
ส� านักงานประกันสั งคมและเจ ้ าหน ้ าที่ 
โรงพยาบาลที่ท�างานกันเป็นระบบ	 สะดวก 
กับทุกคน	และเราในฐานะผู้ประกันตนก็อุ่นใจ 
และประทับใจมากค่ะ
	 แ ล ะ ห ลั ง จ า ก น้ั น ก็ มี โ อ ก า ส
ใช ้สิทธิการรักษาจากระบบประกันสังคม	 
ซึ่งการป่วยไข้เล็กน้อย	2-3	 ครั้ง	 ทุกครั้งก็ได้
รับการบริการพร้อมค�าแนะน�าท่ีดี	 เพื่อน
ร่วมงานหลายคนก็มีประสบการณ์เจ็บป่วย	 
บางคนหนักมากต้องผ่าตัด	 ก็ได้รับการรักษา
ที่ดี	 ปัจจุบันอาการเป็นปกติและที่ส�าคัญไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด	 ๆ	 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลก็แจ้งว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของ 
ผู้ประกันตนทุกคน	 ถ้าหากไม่มีระบบประกัน
สังคมเพื่อนที่ผ่าตัดก็ต้องจ่ายเองเป็นเงิน 
หลักหมื่นหลักแสนแน่	ๆ	เลยค่ะ
ทัศนคติต่อระบบประกันสังคมก่อนหน้าน้ี 
และปัจจุบัน?
	 โอ๋กเ็ป็นคนท�างาน	ทางบรษิัทบอกว่า 
ต้องหักประกันสังคม	 เราเองก็ไม่ได้คิดอะไร	
วันหนึ่งได้ลาออกจากบริษัท	 เจ้าหน้าที่บริษัท
แนะน�าให้ท�าประกันสังคมต่อมาตรา	39	 คือ
การส่งด้วยตนเอง
	 ถ้าวันนั้นไม่ ได้รับค�าแนะน�าและ 
ไม่ท�าประกันสังคมมาตรา	39	ก็คงเสียใจและ
เสียดายโอกาสการสร้างหลักประกันชีวิตที่ดี
	 ถึงวันหนึ่งร่างกายเราก็มีการเจ็บไข้	
ป่วย	อย่างกะทันหัน	โดยเฉพาะกรณีอุบัติเหตุ
ต่าง	 ๆ	 ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่รู ้ตัว	 ก็ ได้ระบบ
ประกันสังคมนี้แหละช่วยดูแล	บรรเทาโรคภัย	 
หมดห่วงเรื่องเงินทองในการรักษาตัว

ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ประกันตน
		 ไม่มีใครอยากเจบ็ป่วยหรอือยากเจอ 
อุบัติเหตุ	 แต่ก็ไม่มีใครไม่เจ็บป่วยหรือไม่เจอ 
อุบั ติเหตุ	 เพียงแต่ว ่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร ่	 
เวลาใด	ซึ่งก็ไม่มีใครรู้เช่นกัน

ทุกคนต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี
ทุกคนต้องการความปลอดภัย

ทุกคนต้องการความมั่นคงในชีวิต

	 โอ๋คิดว่า “ระบบประกันสังคม”	คือ
ค�าตอบท่ีดีท่ีจะช่วยเรายามวิกฤติหรือฉุกเฉิน	
เจ็บไข้	 ป่วย	 ฯลฯ	 เงินสมทบที่จ่ายทุกเดือน	 
อาจดู เป ็นภาระเกินจ�า เป ็น	 แต ่วันหนึ่ ง 
จะคุ้มครองเราเกินคาดหมาย

ศึกษาข้อมูลระบบประกันสังคม
ศึกษาสิทธิประกันสังคม

แล้วจะเข้าใจและจะรักประกันสังคมค่ะ

จิรภา สีตาบุตร
พิธีกรรายการคัมภีร์วิถีรวย ช่อง 9 อสมท. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39

	 จากถิ่นล้านนาดอกเอื้องช่องาม
แห่งเมืองรถม้าล�าปาง	 ทันทีที่จบการศึกษา	
(คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวิโรฒ)	กเ็ข้าสูว่งการส่ือสารมวลชน
ท�างานทีช่อบและถนดั	ดเีจรายการวทิย	ุพธิกีร	
ผู ้ด�าเนินรายการโทรทัศน์	 “คัมภีร์วิถีรวย”  
ช่อง	9	 อสมท.	 และยังแบ่งเวลามาค้าขาย
ออนไลน์อาหารเพ่ือสขุภาพ	ของกนิ	กล้วยตาก
อนามยั	ฯลฯ	กจิกรรมทีช่อบคือ	ออกก�าลงักาย	
วิ่ง	ขี่จักรยาน	ผ่านการแข่งขันมาหลายสนาม	
เธอเป็นสาวแกร่งที่มีพลังมากล้นจริง	ๆ
“จิรภา สีตาบุตร” (โอ๋)
ท�างานหนักมาก ดูแลสุขภาพอย่างไร?
	 โอ๋เป็นคนไม่ชอบอยู ่นิ่ง	 ๆ	 อะไร
ท�าได้และได้เงินก็จะพยายามท�าและท�าให้ดี
ที่สุด	 ไม่เครียดเกินเหตุ	 ท�าดีต่อทุก	 ๆ	 คน	
หากมีเวลาช่วงเช้าหรือเย็นก็ออกก�าลังกาย	 
วิง่ครัง้ละประมาณ	1	ชัว่โมง	การออกก�าลงักาย 
ท�าให้โอ๋รู้สึกได้ปลดปล่อยและร่างกายสดช่ืน
ขึ้น	 มันเป็นช่วงเวลาโลกส่วนตัวท่ีมีความสุข	
ส่วนเรื่องอาหารการกินก็ปกติทั่วไป	ท�ากินเอง
บ้าง	แต่ที่ชอบก็คืออาหารเหนือที่โอ๋คุ้นเคยมา
ตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะอาหารฝีมือของคุณแม่
เรื่องเจ็บไข้ ได้ป่วยเป็นอย่างไรบ้าง?
	 ส�าหรับโอ๋ก็คิดว่าเป็นเร่ืองธรรมดา 
ที่ทุกคนต้องพบเจอ	จะเป็นมากหรือน้อยก็อยู ่
ที่สุขภาพร ่างกายของตน	 โดยเฉพาะโอ  ๋
เมื่อก่อนอยู่คนเดียวก็ต้องดูแลตัวเองมาก	 ๆ 
มีครั้งหนึ่งปวดท้องมาก	ๆ	ตอนตี	2	ก็ต้องไป
หาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านตามสทิธิประกนั
สังคม	หมอก็ท�าการตรวจรักษา	ให้ค�าแนะน�า 
และจ่ายยามา	 พอถามถึงค่ารักษาพยาบาล 
และค่ายา	 เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าไม่ต้องจ่าย 
เพราะคุณคือผู ้ประกันตนตามมาตรา	 39	 
ตอนแรกก็งง	 ๆ	 นิด	 ๆ	ว่าเจ้าหน้าที่เขารู้ ได้ 
อย่างไรว่าเราเป็นผู้ประกันตน	 ทั้ง	 ๆ	 ที่เรา 
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สปส. ใส่ใจผู้ประกันตน
ข้อมูลจาก : www.pobpad.com 

 มะเร็งปากมดลูก (Cervica l 
Cancer)	เป็นมะเรง็ทีเ่กดิบรเิวณปากมดลกู
ของผู้หญิง	 มีอาการบ่งชี้	 คือ	 ตกขาวมาก 
ผดิปกต	ิตกขาวคล้ายหนอง	เลอืดออกจาก
ช่องคลอดอย่างผิดปกติโดยที่ไม่ใช่เลือด
ประจ�าเดอืน	มีเลอืดออกหลงัมเีพศสมัพนัธ์	
หรือผู้ที่อยู่ในวัยทองมีเลือดออกหลังจาก
ที่หมดประจ�าเดือนไปแล้ว	 ซึ่งโดยทั่วไปมัก 
ไม่พบอาการแสดงในระยะแรกที่เริ่มป่วย	
แต่จะมีอาการเม่ือเซลล์มะเร็งได้ลุกลาม
ไปแล้ว

 มะเร็ง	 เป็นการเจริญเติบโตของ
เซลล์ที่แบ่งตัวผิดปกติอย่างควบคุมไม่ได้	
หรือเซลล์ที่เกิดการกลายพันธุ ์	 เกิดเป็น 
เนือ้งอกท่ีเป็นเน้ือร้ายลกุลามไปตามอวยัวะ
ต่าง	 ๆ	 ภายในร่างกายผ่านทางระบบ
เลือดและน�้าเหลือง	 มะเร็งปากมดลูก	 คือ	 
การเกิดเซลล์ผิดปกติบริเวณปากมดลูก	 
ที่อยู่ส่วนภายในสุดของช่องคลอด	 เป็นจุด
เชื่อมต่อระหว่างช่องคลอดกับมดลูก	 และ
เป็นทางผ่านของเลือดประจ�าเดือน

	 มะเร็งปากมดลูกจึงเป็นหนึ่งใน
โรคอันตรายถึงชีวิต	หากไม่ได้รับการรักษา
และปล่อยให้โรคลุกลาม	 เสมือนภัยเงียบ
ส�าหรับผู ้หญิงที่ควรเฝ้าระวังและตรวจ
สุขภาพร่างกายอยู่เสมอ

Cervical
Cancerมะเร็งป

ากมดล
ูก
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ห่วงใย ใกล้หมอ
สัมภาษณ์แพทย์หญิงลดากานต์ เลิศวรรณวิทย์ นายแพทย์ช�านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

	 มะเร็งเป็นสุดยอดโรคร้ายที่คนทั้ง
โลกหวาดกลัว	ให้ความส�าคัญ	จับตามอง	และ 
พยายามหาทางป้องกันแก้ ไข	 โดยเฉพาะ 
ผู ้หญิงไทยต้องเสียชีวิตกับมะเร็งไปเป ็น 
จ�านวนมาก	 ปัจจุบันสถานการณ์เป็นอย่างไร
ลองอ่านบทสัมภาษณ์แพทย์หญิงลดากานต์ 
เลศิวรรณวทิย์ นายแพทย์ช�านาญการ หวัหน้า
กลุม่งานสตู-ินรเีวชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อ 
ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ	 ซึ่งเป็นโรงพยาบาล 
ในสัญญาของส�านักงานประกันสังคม
สถานการณ์โรคมะเร็งสตรีในประเทศไทย
	 ปัจจุบันคนไทยเป็นมะเร็งกันมาก
ขึ้นโดยมีสถิติการเป็นมะเร็งเต้านมมาเป็น
อันดับ	1	 ส่วนอันดับ	2	 คือมะเร็งปากมดลูก	
ในปี	2561	 ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้หญิงรายใหม่ที่
ติดเชื้อมะเร็งปากมดลูกมากถึง	8,600	ราย/ป ี
หรอืพูดง่าย	ๆ 	พบผูต้ดิเชือ้รายใหม่	24	คน/วนั 
คร่าชีวิตสตรีไทยมากถึง14คน/วัน	 (มะเร็ง
เต ้านมได ้คร ่า ชี วิตสตรี ไทยมากกว ่านี้ )	 
ในปัจจุบันมีการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วย
การคัดกรองและการป้องกัน	 เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้เกิดโรค	 และมีการคัดกรองเพื่อที่จะเจอ
โรคในระยะแรก	 ๆ	 ท�าให้สามารถรักษาได้ทัน
ท่วงทีก่อนที่จะเป็นระยะลุกลาม
โรคมะเร็งในสตรีส่วนมากเกิดจากสาเหตุใด
	 มะเร็งปากมดลูก	 เป็นมะเร็งไม่กี่
ชนิดที่สามารถป้องกันได้	 เนื่องจากรู้สาเหตุ
ที่ชัดเจนแล้ว	 คือส่วนใหญ่เกิดจากการติด
เชื้อ	HPV	สามารถติดต่อได้จากทางสัมผัสกับ
บรเิวณทีต่ดิเชือ้	หรอืเกดิจากการมเีพศสมัพนัธ์
กับผู้ติดเชื้อ	HPV	ส่วนมะเร็งเต้านมในปัจจุบัน
ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน
กลุ่มสตรีที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง
	 กลุ่มสตรีที่เส่ียงต่อการเป็นมะเร็ง
ปากมดลูกคือสตรีที่มีเพศสัมพันธ์ต้ังแต่อายุ
น้อย	หรอืสตรีทีเ่ปลีย่นคูน่อนบ่อย	มบีตุรเยอะ	 

รวมถึงสตรีท่ีมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 ส่วนมะเร็ง
เต้านมมปัีจจยัเสีย่งหลายอย่าง	ปัจจยัเสีย่งจะ
เพิ่มตามอายุที่มากขึ้นเรื่อย	ๆ	ถ้าอายุมากกว่า	
50	 ปีขึ้นไป	 ก็จะพบมาก	 ส่วนในกลุ่มท่ีมีการ 
กลายพันธุ์ของตัวยีนส์	BRCA	 หรือกลุ่มท่ีรับ
ประทานฮอร์โมนเอสโตรเจนนาน	 ๆ	 รวมถึง
การดูแลสุขภาพไม่ดี	 เช่น	 ดื่มเหล้า	 สูบบุหรี่	 
จะเสี่ยงต่อการก่อมะเร็งมากกว่าคนทั่วไป
ค�าแนะน�าป้องกันโรคมะเร็งและการตรวจ
เบื้องต้น
	 มะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกัน
ได้โดยการฉีดวัคซีนและคัดกรองโดยการ
ตรวจสุขภาพภายในประจ�าป ี	 แนะน�าให้
สตรีที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วตรวจคัดกรอง 
แพปสเมียร์และ	HPV	 เป็นประจ�าทุกปี	 ใน
กลุ่มที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์	 อายุ	9-26	 ปี
แนะน�าให้ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก	
ในส ่วนมะเร็งเต ้านมการตรวจคัดกรอง 
แมมโมแกรมและท�าอัลตราซาวด์เต ้านม	 
อายุที่แนะน�าคือ	40	ปีขึ้นไป	เป็นการลดปัจจัย
เสี่ยงดังกล่าว
ปฏิบัติอย่างไรให้ลดจ�านวนคนไข้สตรีท่ีเป็น
มะเร็ง
	 ทุกคนควรได้รับการคัดกรองตาม
ข้อบ่งชี้	 เรื่องมะเร็งปากมดลูกควรตรวจ
คัดกรองแพปสเมียร์และ	HPV	 ส่วนมะเร็ง 

เต้านมควรตรวจคัดกรองแมมโมแกรมและท�า
อัลตราซาวด์เต้านม
	 การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก
มีการป ้องกัน โดยการฉีดวัค ซีน	 ซึ่ ง ใน
ประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนแล้วในกลุ่มเด็กที่
ยังไม่มีเพศสัมพันธ์	คือวัยตั้งแต่อายุ	9-26	ปี 
ต้องใส่ใจตัวเอง	ในเรื่องสุขภาพ	หากมีอาการ
ที่ผิดปกติควรไปพบแพทย์ตั้งแต่ต้นจะได้
พบโรคในระยะท่ียังไม่รุนแรงและสามารถ
รักษาได้	 รวมถึงการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจาก 
ภาวะเสี่ยงจากการเป็นมะเร็ง
	 การตรวจแพปสเมยีร์สามารถตรวจ
ได้ในผู้หญิงฟรีทุกสิทธิอยู่แล้ว	แต่ในปีหน้าจะ
มีการตรวจ	HPV	ไวรัสเพิ่ม	ที่จะเพิ่มในทุกสิทธิ
ของประกันสังคมในปี	2563	 แต่อาจจะต้องดู
รายละเอียดอีกทีว่าให้คนละกี่คร้ัง	 ตั้งแต่อายุ
เท่าไหร่	ในปีหน้าก็จะมีความละเอียดที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
	 จากบทความข ้างต ้นจะพบว ่า
มะเร็งสามารถป้องกันได้หากเราใส่ใจสุขภาพ	 
เลือกท�าตามค�าแนะน�าจากแพทย์ตั้งแต่วันนี้
เช่ือว่าจะห่างไกลจากโรคร้าย	 ท่ีส�าคัญมะเร็ง
ไม่สามารถท�าอะไรเราได้ค่ะ	

คร่ำชีวิตหญิงไทยวันละ 14 คน
มะเร็งปากมดลูก มฤตยูร้าย
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4 ประโยชน์ของ “การนวดมือ”
 “การนวดมือ”	 ที่หลายคนอาจ 
มองข้าม	 แท้จริงแล้วกลับส�าคัญและ 
มปีระโยชน์กับร่างกายกว่าทีค่ดิ	ทีส่�าคญั
ยังเหมาะส�าหรับคนในยุคปัจจุบันท่ีใช้ 
มือถือเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นเวลา
นาน	 ๆ	จนท�าให้เกิดอาการปวดที่ข้อมือ
ตามมา	 แต่ประโยชน์ที่ได้รับจากการ 
นวดมือ	 ไม่ ได ้เพียงแค่การบรรเทา 
อาการปวดเท่านั้น	 ทว่ายังมีด้านอ่ืน	 ๆ	 
อีกเช่นกัน

บรรเทาอาการปวดข้อมือ

	 	 	 	 	 	 	 ถ้าคุณมีอาการปวดข้อเรื้อรัง	 
การนวดมือและข้อมือจะช่วยบรรเทา
อาการปวด	 และเพิ่มความแข็งแรง 
ให้อุ้งมือได้	 และถ้าคุณท�างานออฟฟิศ
ซึ่งต้องใช้มือพิมพ์คอมพิวเตอร์แทบ
จะตลอดเวลา	 การหาเวลาไปนวดมือ 
เพื่อคลายอาการปวดเม่ือยบ้าง	จะช่วย
ให้คุณสามารถท�างานได้อย่างต่อเน่ือง 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า	 โรคนิ้วล็อก
มักเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง	4	เท่า	
เหน็ได้ชดัจากพฤติกรรมของเหล่าบรรดา
แม่บ้านนักช้อป	 ใช้มือและนิ้วในการหิ้ว
ของหนัก	 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมจึง
ถอืเป็นการแก้ทีด่ทีีส่ดุ	เปลีย่นการถอืของ
ให้เต็มฝ่ามือแทนการใช้นิว้หิว้ของ	แค่นีก้็
สามารถลดโรคนิ้วล็อกได้	

นอนหลับง่ายขึ้น
      	อาการนอนไม่หลับเกดิได้จากหลาย
สาเหตุ	 ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือ 
ร่างกาย	และการรู้สกึเจ็บทีอ่วยัวะส่วนใด
ส่วนหนึ่ง	 เช่น	 มือ	จะส่งผลให้ร่างกาย
ทั้งหมดไม่สบายตัวตามไปด้วย	จนท�าให้
นอนไม่หลับเช่นกัน	ดังนั้น	การนวดมือที่
ช่วยบรรเทาอาการปวดจะท�าให้นอนหลบั
ได ้ ง ่ าย ข้ึน	 อีก ท้ังช ่ วยให ้ ร ่ างกาย 
ผ่อนคลายและท�าให ้นอนหลับสนิท 
กว่าเดิม

เคล็ด(ไม่)ลับสุขภาพดี
ขอขอบคุณบทความจาก : httPS://www.kaSikornbank.com/th/PerSonal/the-wiSdom/articleS/lifeStyle/PageS/handmaSSage.aSPx

ให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น

							เพราะหนึ่งในประโยชน์ที่ส�าคัญ
ทีส่ดุส�าหรบัการนวดกค็อื	การกระตุน้ให้
เลือดไหลเวียนดีขึ้น	 การนวดมือจึงช่วย
ลดอาการเหน็บหรืออาการชาที่มืออัน
เกิดจากการที่เลือดไหลเวียนไม่ปกติได้

ลดความเสี่ยงที่จะนิ้วล็อก

       “อาการนิ้วล็อก"	คือ	อาการที่เมื่อ
งอนิ้วแล้วไม่สามารถกลับมาเหยียดตรง
ได้ง่าย	ๆ 	จากการทีป่ลอกเอ็นกล้ามเนือ้ที่
นิว้อกัเสบ	โดยมีสาเหตุมาจากกจิกรรมท่ี
ต้องใช้มือรบัน�า้หนกัเป็นเวลานาน	ๆ 	หรอื
ใช้นิว้มือออกแรงแทบจะตลอดเวลา	การ
นวดมือจะไปช่วยสมานจุดที่อักเสบและ
ท�าให้กล้ามเน้ือที่ตึงอยู่คลายตัว	จึงช่วย
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการนิ้วล็อกได้
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	 การสัมภาษณ์งานที่ส�าคัญเพ่ือ 
ให้ได้งาน	ไม่ได้ขึน้อยูกั่บเวลาสมัภาษณ์งาน 
อย่างเดียว	 แต่ขึ้นอยู ่กับการเตรียมตัว	 
ต้ังแต่รายละเอยีดเลก็	ๆ 	น้อย	ๆ 	ในการเขยีน	 
Resume	(CV’s)	 เตรียมตัวตั้งแต่ก่อนการ
สัมภาษณ์งาน	 เตรียมตัวว่าอะไรท่ีส�าคัญ	
และ/หรือ	ไม่ควรท�าในการสัมภาษณ์งาน
	 วันนี้ เรามาดูรายละเอียดแบบ
คร่าว	ๆ	กันค่ะ	มาดูกันเป็นเรื่องเลย	จะได้
เตรียมตัวถูก
	 เริ่มต้ังแต่การเขียน	 Resume	 
การเขียน	Resume	สมัยนี้	เรามาเริ่มที่ควร
เขียนอะไรได้บ้าง	 แต่จะอธิบายทั้งหมด	 
ก็เดาว่าเหมือนเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน	 
เพราะเราควรรู ้รายละเอียดกันได้แล้ว	 
เอางี้ดีกว่าค่ะ	 เรามาดูกันว่า	 ควรเพิ่มเติม
อะไรใน	Resume	และตัดอะไรออกดีกว่า
	 ก่อนอืน่เลย	อยากแนะน�าเพ่ือน	ๆ	 
ผู้อ่านทุกท่านค่ะ	ว่าเรามาเขียน	Resume	
ให้ได้มาตรฐานเป็นภาษาอังกฤษกันดีกว่า	
เผ่ือไว้นะคะว่าบริษัทที่เราไปสมัครงาน	 
เป็นบริษัทต่างชาต	ิจะได้ไม่ต้องมานัง่เขยีน	 
Resume	หลาย	ๆ 	ฉบับ	เพราะส่วนมาก	HR	
ก็จะเลือกคนที่พูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้ว
	 Step	แรกนะคะ	ใน	Resume	ต้องมี	 
Personal	Data	 ก่อนค่ะ	 ใน	Personal	
Data	 ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง	 ตามนี้เลย 
นะคะ	 ชื่อเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย	
ท�าไมต้องมีภาษาไทยเหรอคะ	เพราะเดีย๋วนี ้
ชื่อภาษาอังกฤษเราอาจจะสะกดด้วย 
วิธีนึง	 แต่ภาษาไทยอาจจะอ่านอีกแบบนึง

ก็ได้	 เช่นช่ือผู้เขียนคือ	 ชมพูนุท	 คุณแม ่
สะกดว่า	 Chompoonute	 เคยมีนะคะ	 
คนโทรมานดัสัมภาษณ์	ขอสายคณุชมพนูิว้ท์	 
อือ...เดาไม่ถูกจริง	 ๆ	 หรือ	 แต่ก็เข้าใจค่ะ	
เพราะคนส่วนมากสะกด	Chompunuj	หรอื	
Chompunut	แต่เราดันสะกดแปลกเอง	:)
	 นอกจากนั้นแล ้ว	 ข ้อมูลพวก 
น�้าหนัก	 ส่วนสูง	 ก็จะไม่แนะน�าให้เขียน	
ยกเว ้นถ ้าเป ็นส่วนส�าคัญในงาน	 เช ่น	
ประกวดนางงาม	เป็นต้น
	 ข้อมูลอื่น	ๆ	ที่ไม่แนะน�า	ก็มีเรื่อง
ของศาสนา	แต่สัญชาต	ิNationality	แนะน�า
ให้ใส่	 ที่อยู่	 เบอร์โทรศัพท์	 อีเมล	 สมัยนี้
ถ้าจะใส่	Line	ID	ก็ดีนะคะ	และรูปที่เราจะ
สแกนใส่ใน	Resume	ก็เลือกอะไรที่ทางการ
หน่อยกด็	ีไม่ถงึกบัต้องลงที่ใส่	Bikini	นะคะ
	 หลังจาก	Personal	Data	 แล้ว	
ก็ลงในเรื่องการศึกษา	 ไม่ต้องระบุไปถึง
โรงเรยีนอนบุาลหรอืประถมศกึษาหรอกค่ะ	
เอาแค่มัธยมและมหาวิทยาลัยก็พอ
	 ข้อมูลทีเ่ป็นประวติัการท�างาน	ระบุ
ให้ชดัว่าบรษิัทอะไร	งานในความรบัผดิชอบ 
ของเราคืออะไร	 ท�างานในแต่ละที่มาก่ีปี	
บางคนก็จะระบุสาเหตุท่ีลาออกด้วยนะคะ	
ถ้าท�างานแต่ละท่ีในระยะเวลาส้ัน	 ๆ	 แล้ว	 
ก็ควรมีเหตุผลที่ดีในการลาออก
	 อ๋อ!	 ย้อนกลับไปนิดนึง	 ตรง	
Personal	Data	อย่าลืมลงวัน	เดือน	ปีเกิด	 
นะคะ	 ใส่อายุไปเลยก็ได้	 ไม่ต้องให้ฝ่าย	
HR	 ต้องคอยบวก	 ลบ	 คูณ	 หาร	 เพื่อรู ้
อายุคุณ	 ระบุเพศภาษาอังกฤษใช้	Gender	 

นะคะ	 และภาษา	ว่าคุณใช้ภาษาอะไรบ้าง	 
และใช้ ได ้ดีขนาดไหน	 แนะน�าว ่าเวลา 
พูดถึงภาษาอังกฤษ	 อย่าระบุว่า	Excellent	
(ดีเยี่ยม)	 ยกเว้นภาษาคุณดีเยี่ยมจริง	 ๆ	 
ไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอ	HR	ลองภูมินะเออ

 ตอนสุดท้ายของ	 resume	 ถ้า
มีบุคคลอ้างอิง	 ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องนะคะ	 
แต่อาจจะเป็นเจ้านายเก่า	อาจารย์ท่ีปรกึษา	
ก็ใส่ลงไปด้วยค่ะ	ไม่งัน้ก็ใส่เป็น	References	
:	Provide	upon	request	 หมายความว่า	 
ถ้าทางบริษัทต้องการถึงจะให้ค่ะ

	 นี่แค่	resume	นะคะ	รายละเอียด
ยังมากมายขนาดนี้	 มีโอกาสคราวหน้า	 
จะมาแนะน�าเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 
ต่อนะคะ	ถ้าหากผูอ่้านมคี�าถามอะไร	email	
มาได้นะคะ	ที่	Cherie_na@hotmail.com	
วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ	สวัสดีค่ะ

บทความ พิเศษ
โดย : อาจารย์ชมพูนุท นาครทรรพ ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เตรียมตัวสัมภาษณ์งานแบบสบาย ๆ
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ขอบคุณภาพจาก :Palmmy O'live, Natthawat WONgchui

Arin Arinrada, Ma'rangpor Waratchaya

เรื่องโดย : Thapanee Sappayasarn

ของมันต้องมี

ใครว่าผ้าไทยมีแค่เรื่องเชย ๆ
ตัดผ้ำไทย ใส่ทันสมัย

ณ วันนี้ผ้าสุดวิจิตรได้พร้อมแปลงโฉมมาเป็นเสื้อผ้าสุดเก๋

	 เรียกได้ว่าก้าวออกจากกรอบทีว่่าชุดผ้าไทย
จะต้องตัดเย็บแบบน่าเบื่อ	 เพราะคุณสามารถสรรค์
สร้างลูกเล่นให้คุณได้มั่นใจในแบบของตัวเอง	 อีกทั้ง
ยังสามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาส

	 ผ้าไทยกับคนไทยน้ันอยู่ร่วมกัน
มานานนับหลายปี	เพราะไม่เพียงแค่แสดง
ให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามของวัฒนธรรม
ไทยเท่านั้น	 แต่ยังช้ีให้เห็นถึงวิถีชีวิตของ 
คนไทยในแถบภูมิภาคต่าง	ๆ 	อกีด้วย	ปัจจบุนั
ผ้าไทยได้น�ามาประยุกต์และตัดเย็บให้อยู่
ในหลากหลายรูปแบบ	 ไม่จ�ากัดว่าจะต้อง 
สวมใส่ในวันที่ออกงานสังคมเท่านั้น	ดังนั้น
การสวมใส่เซ็ตเส้ือและกางเกงที่ร้อยเรียง

ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง	 และยัง
สามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาส	 ไม่ว่าจะ
วันท�างาน	 หรือวันสบาย	 ๆ	 หรือวันท่ีต้อง 
ออกงาน	 นอกจากจะเอามาท�าเป็นเสื้อผ้า 
ที่ เ สริ มความทันสมั ย ให ้ อยู ่ คู ่ กั น กับ 
ความงามอย่างไทย	 และใส่ ได้ ในชีวิต 
ประจ�าวันแล้ว	 ผ้าไทยได้ยังน�ามาประยุกต์
เป็นชุดได้ในแบบที่ไม่น่าเบื่ออีกด้วย

มาจากผ้าไทย	จึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้
อีกต่อไป	ฉีกภาพจ�าที่ว่าผ้าไทยจะต้องเป็น
ผ้าถุงเท่านั้น	 เสริมให้คุณสามารถสวมใส่
ได้อย่างทันสมัย	 และสามารถเคลื่อนไหว
ได ้อย ่างคล ่องตัวอีกด ้วย	 นอกจากนี้ 
คณุยงัสามารถประยกุต์ผ้าพืน้เมอืง	ให้กลาย
เป็นเดรสตัวยาว	 สวมใส่ในสไตล์ที่ทั้งชิค 
ทั้งชวนมองแล้วนึกถึงการสวมใส่ผ้าไทย 
ในสมยัก่อน	อกีทัง้ยงัเหมาะกบัอากาศร้อน	ๆ 	 
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 จั งหวัดนครนายก	 เป ็น เ มืองท ่อง เที่ ยว 
เมืองหน่ึงของไทย	 มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย	 เช่น	 
วังตะไคร้	เขือ่นขนุด่านปราการชล	อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่	 
เม่ือเป ็นเมืองท่องเที่ยวจึงมีร ้านอาหารผุดโผล่อยู ่ 
เป็นจ�านวนมาก	ตั้งอยู่ริมถนนก็เยอะ	อยู่ในซอกหลืบก็มี	 
สวนอาหารริมแม่น�้านครนายกที่มีชื่อเสียง	 และได้รับ
ความนิยมคือ	สวนอาหารครัวคุณรัช

 สวนอาหารครัวคุณรัช	 เป็นร้านอาหารแบบ 
เรยีบง่าย	ธรรมดา	ๆ 	ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนัก	ที่ได้เปรียบ 
คือ	 ร ้านอยู ่ติดแม่น�้านครนายก	 บรรยากาศเยี่ยม	 
เยน็สบายด้วยมสีายลมผดัผ่าน	มพีนัธุ์ ไม้รมิตลิง่ปกคลมุ
ร่มรื่น	แค่นั่งพักชิล	ๆ	ก็ชื่นใจแล้ว

สวนอาหาร
ครัวคุณรัช

	 ส�าหรับอาหารเน้นอาหารไทย	 ท่ีถูกยอมรับ
ว่ารสชาติดี	 มาทั้งทีต้องมีปูหลน	 ปลาบู ่นึ่งซีอิ๊ว	
ปลาหมึกผัดกะปิ	 กุ ้งแม่น�้าเผา	 แกงคั่วหอยขม	 
(เมนูอื่นๆ	 ต้องลองกันเอง)	 ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
คนจะเยอะหน่อย	 ส่วนวันธรรมดาก็มีมาเรื่อย	 ๆ	 
แบบนั่งกันสบาย	 ๆ	 ไม่เบียดเสียด	 ร้านเปิดต้ังแต่	
10.00	-	21.00	น.	โทร.	081	996	5425,	037	615	655
 ขอให ้ มีความสุขกับอาหารเลิศรสจาก 
ร้านเก่าแก่ที่เปิดท�าการมานานกว่า 17 ปีครับ

บรรยากาศสวนอาหารครัวคุณรัช

ปลาบู่นึ่งซีอิ๊ว แกงคั่วหอยขม ปลาหมึกผัดกะปิ

กุ้งแม่น�้าเผา

เรื่อง/ภาพ โดย : พายุทราย พรายทะเล

สปส. พาไปชิม..ถิ่นอร่อย

สามแยก จปร.

ถนนรังสิต-นครนายก

วัดธรรมปญญา

โรงเรียนวัดทาทราย

แมนํ้านครนายก

ครัวคุณรัช

สถานีอนามัย ต.ทาทราย

วัดคาทอริค

ศาลาพักผูโดยสาร

ครัวคุณรัช
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	 ประเทศไทยมีทะเลอยู ่สองฝั ่ง
คือฝั่งตะวันออก “อ่าวไทย”	และฝั่งตะวัน
ตก “อันดามัน”	ส�าหรับช่วงนี้ฝั่งอันดามัน
มีมรสุมประจ�าปี	 ดังนั้นคนรักทะเลจึงย้าย
มาเท่ียวทางฝั่งตะวันออก	 หนึ่งในสถานท่ี
ท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยที่น่าสนใจคือ	ทะเลใน
พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ซึ่งมีเกาะแก่ง
มากมายหลายจุด	ทีม่ช่ืีอเสยีงเป็นทีนิ่ยมคือ 
เกาะสมุย	 เกาะนางยวน	 เกาะเต่า	 และ
หมู ่ เกาะอ ่างทอง	 ซึ่งเป ็นเขตอุทยาน 
แห่งชาติ

ทะเลอ่าวไทยในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง มองจากจุดชมวิวเกาะวัวตาหลับ

บรรยากาศยามเช้าเกาะสมุย

ทัศนียภาพท้องทะเล มองจากเกาะวัวตาหลับ

อุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะอ่างทอง

หมู่เกาะอ่างทอง
	 มี เกาะอยู ่ ในความดูแลของ
อุทยานแห่งชาติเป ็นจ�านวนมาก	 อาท	ิ 
เกาะสามเส้า	เกาะหินดับ	เกาะวัวตาหลับ

เกาะวัวตาหลับ
	 เป ็นเกาะที่ โดดเด ่นมากที่สุด 
เกาะหนึ่ง	 เนื่องจากมีหาดทรายขาวเนียน
ราวปุยแป้ง	 น�้าทะเลใสสะอาด	 มีทางเดิน 
ขึ้นไปจุดชมวิว	 ซึ่งมองเห็นท้องทะเล	 และ
หมู ่เกาะกว้างไกลสุดตา	 มุมมองตรงนี ้
ตรึงตาตรึงใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก	 
ดังนั้นจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่ทุกคน
ต้องมาสัมผัส

เรื่อง/ภาพ โดย : พายุทราย พรายทะเล

สปส. พาเที่ยว
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กิจกรรมพายเรือคายัค

	 ส�าหรับคนรักฟ้าคราม	 น�้าเข้ม 
ผนืทราย	สายลม	มาเทีย่วทะเลสรุาษฎร์ธานี 
ไม่มีผิดหวัง	 ส่วนจะชอบแบบไหนต้อง
ลองถามใจดู 	 คือถ ้ าชอบแบบสังคม
ครึกครื้นตรงไปที่ เกาะสมุย	 ถ ้าชอบ
เงียบสงบลงมาหน่อยไปเกาะเต่า	 แต่ถ้า 
ต ้ อ ง ก า รอิ ง แ อบแนบชิ ด ธ ร รมช าต ิ
อย่างจริงจังต้องไปค้างคืนที่เกาะตาหลับ 
ท่ีนี่ เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย	 ใครคิด 
จะพาครอบครับไปเที่ยวในวันหยุด	 หรือ 
พาแม ่เ ท่ียวสามารถไปได ้ โดยสะดวก 
ด้วยการน่ังเรอืทวัร์แบบวนัเดยีวกลบั	นัง่เรอื
ที่ท่าเรือหน้าทอนเกาะสมุยครับ

นานแค่ไหนแล้ว..ที่คุณไม่ได้พาแม่เที่ยว
นานแค่ไหนแล้ว..ที่คุณไม่ได้ทานข้าวพร้อมแม่
นานแค่ไหนแล้ว..ที่คุณไม่ได้พูดคุยเอาใจใส่แม่

นานแค่ไหนแล้ว..........

หาดทรายเกาะวัวตาหลับ

สิงหา..พาแม่เทีย่ว
ทะเลในหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่เกาะอ่างทอง
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รวมแชรความรูสึกดีๆ ความประทับใจ
ที่มีตอสํานักงานประกันสังคม

ผานทาง Facebook Fanpage
สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ลุนรับของรางวัลลุนรับของรางวัล
*ของรางวัลมีจํานวนจํากัด

จาวรสรประกันสังมจาวรสรประกันสังม
กิจรรแจรางวัลสุพิเศษ กิจรรแจรางวัลสุพิเศษ 

รวมสนุกไดตัั้งแตวันนี้ - 30 กันยายน 2562
ประกาศผลวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ทาง Facebook Fanpage

สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

รวมสนุกไดตัั้งแตวันนี้ - 30 กันยายน 2562
ประกาศผลวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ทาง Facebook Fanpage

สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน


