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ประวัติ
นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์

การศึกษา :
เกิด :  5 มีนาคม 2509

- ผู้ช่วยจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ
- จัดหางานจังหวัดนราธิวาส
- ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
- เลขานุการกรม สํานักงานประกันสังคม
- ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
- ผู้อํานวยการสํานักงาน
   ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื�นที� 9

- หลักสูตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ป� 2547
- หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ตาม พ.ร.บ. การทํางานของคนต่างด้าว
   โรงเรียนนายร้อยตํารวจสามพราน ป� 2551
- หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที� 9 สถาบันพระปกเกล้า ป� 2552
- หลักสูตรการบริหารจัดการความมั�นคงแห่งชาติ (บมช.) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ป� 2552
- หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที�ด้านการปราบปราม จับกุม และดําเนินคดีแรงงานต่างด้าว รุ่นที� 1 
   ค่ายกรมหลวงชุมพร จังหวัดชลบุรี ป� 2553
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที� 64 กระทรวงมหาดไทย ป� 2558
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที� 17 สถาบันพระปกเกล้า ป� 2560
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สําหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.)
- หลักสูตรการป�องกันราชอาณาจักร (วปอ.62) วิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร ป� 2562

- ผู้อํานวยการสํานักจัดระบบบริการทางการแพทย์
   สํานักงานประกันสังคม
- ผู้ตรวจราชการกรม สํานักงานประกันสังคม
- รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ประวัติการรับราชการ : 

เครื�องราชอิสริยาภรณ์ :

การฝ�กอบรม :

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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รอบรั้วประกันสังคม

สปส.ข่าวน่ารู้

เปิดบ้านคุย
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• สมัคร “ประกันสังคมมาตรา 40” ไม่กระทบสิทธิบัตรทอง
  และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
• “Factory Sandbox”
• ประกันสังคม ยกระดับช่องทางแจ้งการประสบอันตราย
  เนื่องจากการท�างานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Compensate)
• ประกันสังคม อ�านวยความสะดวก แจ้งอัตราเงินสมทบประจ�าปี
  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองทุนเงินทดแทน (e-rate)
• หยุดงานเพราะโควิด ตกงานหรือลาออก ยังมีสิทธิประกันสังคม
  กรณีว่างงานดูแล
• ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตน
  มาตรา 33 และมาตรา 39 เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564

• “TRUST” สปส. เป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจ
   ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการด�ารงชีวิต

• 31 ปี ประกันสังคม ก้าวสู่วิถีใหม่ ดูแลใส่ใจผู้ประกันตน

• SB FERNITURE กับ โครงการ Factory Sandbox

• มุมมองคนท�างาน กับสวัสดิการที่ได้รับ

• นโยบายที่เป็นเลิศ...ก่อให้เกิดบริการที่ดี

• รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ

• ครบรอบ 31 ปี ประกันสังคม
• ประกันสังคมคว้า 6 รางวัลระดับประเทศ

21

20

มุมมองคนท�างาน

นายจ้างคนดี

สปส.ใส่ใจผู้ประกันตน22

23 ห่วงใยใกล้หมอ

ฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564
ISBN 1686-7483

ทักทาย
	 สวัสดีค่ะ	เดินทางกันมาถึงช่วงปลายฤดูฝนที่เต็มไปด้วยภัยพิบัติ

อนัหนักหน่วง	มรสมุทีก่่อให้เกดิอทุกภยัจนสร้างความเสยีหายในหลายพืน้ที่	 

เช่นเดียวกับสายน�้าที่พัดผ่านไป	 และประกันสังคมได้ก้าวเข้าสู่ปีที่	31	 

เปิดใจพูดคุยกับเลขาธิการส�านักงานประกันสังคมคนใหม่	 นายบุญสงค์	

ทัพชัยยุทธ์	 คอลัมน์	 สปส.ข่าวน่ารู้เล่มนี้เราได้น�าข้อมูลข่าวสารเรื่องราว 

ทีห่ลายท่านอาจจะยงัไม่รูเ้ก่ียวกบัสิทธปิระโยชน์ของการสมัครเป็นผูป้ระกนัตน 

ในระบบประกนัสงัคม	คอลมัน์นายจ้างคนดีพบกับวธิกีารรบัมือการแพร่ระบาด 

เชื้อไวรัสโควิด	19	 ของบริษัท	 เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน	 กับการ 

เข้าร่วมโครงการ	Factory	Sandbox	คอลมัน์มมุมองคนท�างานกบัสวสัดิการ 

ที่ได้รบั	คอลมัน์สปส.ใส่ใจผูป้ระกนัตน	เจาะลึกนโยบายของโรงพยาบาลระยอง 

ในการสร้างมาตรฐานการให้บริการท่ีน่าประทับใจแก่ผู้ประกันตน	 คอลัมน ์

ห่วงใยใกล้หมอ	 เปิดเผยถึงเบ้ืองหลังความพร้อมด้านบริการผู้ประกันตน 

ของโรงพยาบาลระยอง	จนน�าไปสู่การได้รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ 

ปิดท้ายเล่มกับวิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา	40	 ง่ายๆ	 ด้วยตนเอง	 

ให้แรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระได้เข้าถึงหลักประกัน 

ทีม่ัน่คงได้อย่างทัว่ถงึ	กดตดิตาม		Facebook	Fanpage		ส�านกังานประกันสงัคม 

กระทรวงแรงงาน	หรอืทีเ่วบ็ไซต์	www.sso.go.th	แล้วเราจะก้าวไปพร้อมๆ	กนั	 

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน	ที่มีหลักประกันถ้วนหน้า	อย่างยั่งยืนค่ะ

กองบรรณาธิการ

เจ้าของ
ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษา
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

บรรณาธิการบริหาร
นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน
ผู้ตรวจราชการกรม

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 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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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

รอบรั้วประกันสังคม

	 ส�านักงานประกันสังคม	จัดงานครบรอบ	31	ปี	ประกันสังคม	โดยมีพิธีสักการะ 
สิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจ�าส�านักงานประกันสังคม	พร้อมท�าบุญถวายเคร่ืองไทยธรรมแด่พระสงฆ ์
วัดพุทธปัญญา	 เนื่องในโอกาส	วันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานประกันสังคม  
ครบรอบ 31 ปี ประจ�าปี	2564	โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงานประกันสังคม 
เข้าร่วมพิธี	 เม่ือวันศุกร์ที่	3	 กันยายน	2564	ณ	ส�านักงานประกันสังคมส�านักงานใหญ	่ 
และวัดพุทธปัญญา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี



5วารสารประกันสังคม

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

รอบรั้วประกันสังคม

	 ส� ำ นั ก ง ำ น ป ร ะ กั น สั ง ค ม 	 รั บ 

รางวัลเลิศรัฐ	ประจ�ำปี	2564	จำกส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร	(ก.พ.ร.)	

โดยมี	นายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรี เป็นประธำน	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 
16	กันยำยน	2564	มี	4	รำงวัล	ดังนี้

ประกันสังคม คว้า 6 รางวัล ระดับประเทศ

	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวง
ยุติธรรม	จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธ ิ
มนุษยชน ประจ�าปี 2564	โดยมี	นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงยุติธรรม	 เป ็นประธาน 
มอบรางวัล	เมื่อวันพุธที่	29	กันยายน		2564	โดยองค์กร 
ท่ีได้รับรางวัลจะเป็นองค์กรต้นแบบในการถ่ายทอด

	 ส�านกังานประกนัสงัคมจงัหวดัเชยีงใหม่และส�านกังานประกนัสงัคม 

จงัหวดัลพบรุ	ีได้รบัรางวลัหน่วยงานทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานการให้บรกิาร 

ของศูนย์ราชการสะดวก ระดับพ้ืนฐานสีฟ้า	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่

ให้ค�าแนะน�าและอ�านวยความสะดวก	 ให้เกิดการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล	 เกิดภาพลักษณ์ที่ดี	 สร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจ 

ในการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับนายจ้าง	ลูกจ้าง	ผู้ประกันตนและประชาชน	

ให้ ได้รับความสะดวกสูงสุด	 โดยมี นายอนุชา นาคาศัย	รัฐมนตรีประจ�า

ส�านักนายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและตรารับรอง

มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก	(Government	Easy	

Contact	Center	:	GECC)	ประจ�าปี	พ.ศ.	2564	จัดโดยส�านักงานปลัด 

ส�านักนายกรัฐมนตรี	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	30	กันยายน	2564

ความรู้และประสบการณ์การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้องค์กรต่างๆ	 
ได ้น�าไปต ่อยอดและปรับใช ้	 พร ้อมตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การบริหารงานท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน	 ซึ่ งจะช ่วยลดความเสี่ยง 
หรือปริมาณข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน	โดยมีสาเหตุมาจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผลผลิตขององค์กร

  • รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทยกระดับกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 

ในกำรให้บริกำร	ซึ่งเป็นรำงวัลที่มอบให้กับหน่วยงำนของรัฐที่มีผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรเพื่อ

ประชำชนได้รับบริกำรที่สะดวก	รวดเร็ว	โปร่งใส	เป็นธรรมและเป็นที่พึงพอใจ	

 • รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนำกำรบริกำร	ผลงำน	“การพัฒนา
บริการช�าระเงินสมทบทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร” กำรเพิ่มช่องทำงในกำร 
ให้บรกิำร	ท�ำให้นำยจ้ำงและผูป้ระกนัตนสำมำรถช�ำระเงนิสมทบทำงอเิลก็ทรอนกิส์	ท�ำให้ได้รบัควำมสะดวก	 

รวดเร็ว	ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย

 • รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทบูรณำกำรข้อมูลเพื่อกำรบริกำรผลงำน 

กำรเชื่อมโยงข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจ	ซึ่งส�ำนักงำนประกันสังคมได้บูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรเริ่มต้นธุรกิจ 

ร่วมกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ	และกรมสรรพำกร

 • รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด หมวด 3 ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ซึ่งเป็น 
รำงวัลที่มอบให้กับหน่วยงำนของรัฐที่มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรขององค์กร
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เปิดบ้านคุย
โดย : ศูนย์สารนิเทศ

“TRUST”
สปส. เป็นองค์กรเป็นท่ี
ยอมรบั เชื่อมั่น ไวว้างใจ
ในการสรา้งหลักประกัน
ความมั่นคงในการด�ารงชวีติ
แนวคิดการขับเคลื่อนส�านักงานประกันสังคม
	 ส�านักงานประกันสังคมมีภารกิจในการให้ความคุ้มครองกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
ให้ ได้รับสิทธิประโยชน์ ในการด�ารงชีวิต	ซึ่งจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับกลุ ่ม 
ผู้ ใช้แรงงาน	 โดยแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของส�านักงานให้ ไปสู่ความส�าเร็จ	 
ผมให้ความส�าคัญในเรื่องของ	“TRUST”	สปส.	 เป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ	 เชื่อมั่น	 
ไว้วางใจในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการด�ารงชีวิต	

“TRUST” 
 : จากภายนอกองค์กร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	(Stake	Holders)	
นายจ้าง	ลูกจ้าง	ผู้ประกันตน	เครือข่ายพันธมิตรในการให้บริการ	(โรงพยาบาล	ธนาคาร	 
หน่วยบริการ	เครือข่ายประกันสังคมมาตรา	40	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ฯลฯ)
 : ภายในองค์กร-บุคลากร สปส. ทุกระดับ สร้างพลัง	“TRUST”	จาก 
คนภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนไปสู่	“TRUST”	จากภายนอกองค์กร

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ท�างานทีมเดียวกัน  
“สปส.ทีม”
R : Reform ปฏิรูปองค์กรสู่	“สปส.  
ยุคใหม่”	 เป็นที่พึ่งให้กับผู ้ประกันตน		 
(บริการที่สะดวก	 รวดเร็ว	 ประทับใจ 
การท�างานทีโ่ปร่งใส	เป็นทีย่อมรบัจากสงัคม)
       มี ค ว าม เ ป ็ นหนึ่ ง เ ดี ย ว 
ขับเคลื่อนการท�างานทิศทางเดียวกัน
สู ่วิสัยทัศน์	 สปส.	“ร่วมสร้างสรรค์ 
สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้า
อย่างยั่งยืน”
S : Smart & Smile	บุคลากรในองค์กร	 
สง่างาม	 ด้วยบุคลิกภาพที่ ดี+ความรู ้
และความเป็นมืออาชีพในการท�างาน	
มีรอยยิ้มและจิตบริการ	 ที่ ดี	(ความรู ้
+ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ + พั ฒ น า ต น เ อ ง
+บุคลิกภาพท่ี ดี )	Serv ice	Mind	&	
Excellent	Services	บริการด้วยใจ	และ
คณุภาพบริการท่ีเป็นเลศิเกนิความคาดหมาย
             มีระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศที่ก้าวล�้าทันสมัย	สนับสนุน
การให ้บริการ	 การบริหารงาน	 และ
การปฏิบัติงาน	 เพื่อสร้าง	“TRUST”  
จากภายในและภายนอกองค์กร

ภารกิจเร่งด่วนที่จะขับเคลื่อน
ด้านการให้คุ้มครองผู้ประกันตน	
	 การให ้บริ การป ้ องกันและ
รักษาผู้ประกันตนกรณีการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 	 19	 (ตรวจคัดกรอง	 

บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคมคนที่ 16

U : Unity

T : Technology

T : Teamwork

1.
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ฉีดวัคซีน	การให้บริการทางการแพทย์	
(การรักษาพยาบาล	จัดหา	Hospital	
Home	/Community	Isolation	โครงการ	
Factory	Sandbox)	
	 การให ้บริการตามนโยบาย
รัฐบาลในเรื่องการช่วยเหลือ	นายจ้าง	
ลูกจ้าง	ผู ้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	 
(ลดอัตราเงินสมทบ	จ่ายสิทธิประโยชน์
กรณีว่างงาน	โครงการเยียวยานายจ้าง	
ผู้ประกันตน	มาตรา	33	มาตรา	39	และ
มาตรา	40	โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริม
การจ้างงาน)
	 การรักษาอัตราการคงอยู่ของ 
ผู ้ประกันตนมาตรา	40	 ด้วยการเพ่ิม 
สิทธิประโยชน์ผู ้ประกันตนมาตรา	40	
และทางเลือกที่เหมาะสม

ด้านการให้บริการ
	 พัฒนารูปแบบการให้บริการ	
โดยน�านวัตกรรมการให ้บริการแบบ	
E-Self-service	E-claim	และ	Mobile	
Application	ที่มีความทันสมัย	นายจ้าง	
ลูกจ้างและผู้ประกันตนเกิดความสะดวก	
รวดเร็ว	ทันใจ	ทุกที่ทุกเวลา	

	 การรับ	จ่ายเงินของนายจ้าง	
ผู ้ ประกันตนในระบบประ กัน สังคม	
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มากที่สุด	
(E-payment	หรือระบบ	Prompt	pay)
เป็นต้น
	 ส ร ้ า ง ก า ร รั บ รู ้ เ ร่ื อ ง ก า ร 
ประกันสังคม	และภาพลักษณ์องค์กร	
ผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลอย่างง่าย	
และรวดเร็ว	อย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่องส�าคัญที่ต ้องศึกษา พัฒนา 
และขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
	 การเตรยีมความพร้อมด้านบรกิาร 
ทางการแพทย์เพ่ือรองรับการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด	19	 ระลอกใหม ่	 และ 

ผลกระทบต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต		
ขับเคลื่อนโครงการ	Healthy	Thailand	
เพื่อผู ้ประกันตน	ศึกษาแนวทาง	 และ 
ข้อกฎหมาย	 เพื่อสร้างความคุ ้มครอง 
ชดุสิทธปิระโยชน์	หรือบริการทางการแพทย์ 
เพื่อดึงดูดแรงงานนอกระบบและกลุ่ม
อาชีพใหม่	 เช ่น	Grab	Food	panda	 
ให ้ เข ้ าสู ่ ระบบประกันสังคมเพิ่ม ข้ึน	 
สร้างเครอืข่ายในการให้บริการประกันสงัคม 
ทุกด้าน	ผลักดันการเพิ่มสิทธิประโยชน์
ให ้ ลู กจ ้ า ง 	 ผู ้ ประกันตน	 และ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารและการ 
ให้บริการของส�านักงานประกันสังคม	 
ส่งเสริม	ป้องกันให้เกิดความปลอดภัย 
ในการท�างานเพื่อให ้ เกิดการลดการ
ประสบอันตรายจากการท�างานของ
ลูกจ้างอย่างแท้จริง	พัฒนายกระดับ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานท้ัง	5	ศูนย์	
เป็นศูนย์ชั้นน�าในการให้บริการฟื ้นฟู
สมรรถภาพอย่างครบวงจร	(การแพทย	์
อาชีพ	จิตใจ)	 ให ้เป ็นที่ยอมรับ	 และ
มีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ	 รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การท�างานแบบใหม่	 ให้มีแผนส�ารอง
กรณีฉุกเฉินหรือการท�างานในรูปแบบ	
New	Normal	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับนายจ้าง	ลูกจ้างและผู้ประกันตน

2.

3.

1.
2.

3.
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มาตรา 39 ลดเงินสมทบเหลือ 235 บาท  
ท�าให้นายจ้างและผู้ประกันตนในระบบ
จ่ายเงินสมทบลดลง	20,163	ล้านบาท	 
รวมทัง้การลดเงนิสมทบให้กบัผูป้ระกนัตน 
มาตรา 40 ร้อยละ 60 ระยะเวลา 6 เดือน  
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2564 จนถึง
มกราคม 2565	 ท�าให ้ผู ้ประกันตน
มาตรา	40	ส่งเงินสมทบลดลงและน�าไป 
ห มุน เ วี ย น ใ น ร ะบบ เศ รษ ฐ กิ จ ก ว า	 
1,874	ล้านบาท
 เพิม่สทิธิประโยชน์กรณว่ีางงาน  
โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว ่างงาน
จาก เหตุสุดวิสั ย  จ� านวน 2 ครั้ ง  
คร้ังที่	1	อัตราร้อยละ	62	ของค่าจ้าง
ที่ส่งเงินสมทบ	(ตั้งแต่	1	มีนาคม-31	
สิงหาคม	2563)	 และครั้งที่	2	 อัตรา
ร้อยละ	50	ของค่าจ้างที่ส่งเงินสมทบ	
(ตั้งแต่	19	ธันวาคม	2563	 เป็นต้นไป)	 
โดยจ ่ายให ้ เป ็นเวลาไม ่ เกิน	90	วัน	 
มีผู ้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์จาก
เหตุสุดวิสัยรวมจ�านวน	1.35	ล้านคน	
เป็นเงิน	18,370.60	ล้านบาท	นอกจากน้ี	 
ยงัได้ปรับเพิม่ประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน 
เนื่องจากถูกเลิกจ้าง/ลาออก/สิ้นสุด
สัญญาจ้าง	มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา	 
2	ปี	(ต้ังแต่วันที่	1	มีนาคม	2563-28	
กุมภาพันธ์	2565)	โดยกรณีเลิกจ้าง	ได้รับ 
เงินทดแทนการขาดรายได้	 ร้อยละ	70 
ของค่าจ้างรายวัน	ครั้งละไม่เกิน	200	วัน	 
และกรณีลาออก/สิ้น สุดสัญญาจ ้าง	 

ประกันสังคม
ก้าวสู่วิถีใหม่
ดแูลใส่ใจ
ผู้ประกันตน

31 ปี

	 ตลอดระยะเวลา	31	ปีที่ผ่านมา	 
นับตั้งแต่วันแรกที่ เริ่มก ่อตั้งเมื่อวันที่	 
3	กันยายน	2533	ส�านักงานประกันสังคม 
ได้มุ ่งมั่นพัฒนางานประกันสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง	เพื่อสร้างสรรค์หลักประกันชีวิต	 
ให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีพัฒนาการ 
เตบิโต	ก้าวหน้ามาโดยล�าดบั		จากผูป้ระกนัตน 
จ�านวน	2.92	ล้านคน	และเงินกองทุน
ประกันสังคมเพียง	1,890	 ล ้านบาท	 
ในปี	2534	ปัจจุบันมีผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคม	จ�านวน	23.20	 ล้านคน	 
และเงินกองทุน เติบ โตเพิ่ มขึ้ น เป ็น	 
2.25	 ล ้านล ้านบาท	 เป ็นกองทุนที่ มี 
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	 และมี 
ความส�าคัญต่อการพัฒนาสังคมและ 
เศรษฐกิจของประเทศ	 	
	 ในรอบปีท่ีผ่านมา	ประเทศไทย
ได้เผชิญกับความท้าทายหลายประการ 
ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ที่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบในวงกว้างทางสขุภาพ	เกดิว่างงาน 
และการหยดุงานซึง่มผีลโดยตรงและต่อเนือ่ง 
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการด�ารงชีวิต 
ของประชาชน	ซึง่รวมทัง้ลกูจ้าง	ผูป้ระกนัตน 
ในระบบประกันสังคม	รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง	 
ส�านักงานประกันสังคมได้มีการออก
มาตรการในหลายมิติ	ให้ความส�าคัญกับ	
3	ด้าน	ได้แก่ (1) แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
จากผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19  

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

รายงาน พิเศษ

ซึ่งเป็นโจทย์ส�าคัญ	 เพื่อให้สมาชิกของ 
กองทุนสามารถผ ่ านวิ กฤตนี้ ไป ได  ้
โดยครอบคลมุมาตรการท่ีเกีย่วข้องกบัการ 
ลดผลกระทบจากปัญหาการว ่างงาน	 
การรักษาพยาบาล	การเยียวยาเพิ่มเติม	 
ร ว ม ถึ ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร จ ้ า ง ง า น  
(2) ยกระดับระบบประกันสังคมและ 
เพิ่มการเข ้าถึงให ้มีความครอบคลุม
มากขึ้ น 	 พัฒนาสิทธิประโยชน ์และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการ	 
รวมท้ัง (3) เตรียมความพร้อมส�าหรับ
ความท้าทายในอนาคต
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากผลกระทบ 
จากวกิฤตโควิด 19
 การลดผลกระทบจากปัญหา
การว่างงาน
 การลดเงินสมทบ	ผู้ประกันตน
มาตรา	33	และนายจ้าง	ท�าให้นายจ้าง
และผู้ประกันตนมีเงินเหลือไปใช้จ่ายเพ่ือ
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและรักษา
สภาพการจ้างงานได้ส่วนหนึ่ง	ที่ผ่านมา
ลดเงินสมทบไปแล้ว	5	คร้ัง	 ลดภาระ
ผู้ประกันตนกว่า	13	ล้านคน	นายจ้าง	
488,276	ราย	มีเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจกว่า	88,833	ล้านบาท	ปัจจุบัน
ได้มีการลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและ
ผู้ประกันตน ครั้งท่ี 6 (เดือนกันยายน-
พฤศจิกายน 2564) โดยนายจ้างและ
ผู ้ประกันตนมาตรา 33 ลดเงินสมทบ
เหลือร ้อยละ 2.5 และผู ้ประกันตน 

1.



9วารสารประกันสังคม

 การเยียวยา
 โครงการ ม33 เรารั กกั น 
คนละ	6,000	บาท	ผู้ประกันตนได้รับสิทธิ
กว่า	8.067	ล้านราย	ใช้จ่ายซื้อสินค้าและ 
บริการผ่านร้านค้าและผู ้ประกอบการ 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ	1.08	ล้านราย	ใช้จ่ายเงิน 
ทั้งสิ้น	48,185.85	ล้านบาท
 มาตรการเยียวยานายจ้างและ
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 กิจการ 
พื้นที่ 29 จังหวัด	 มีผู ้ ได้รับสิทธิกว่า	 
3.88	ล้านคน	นายจ้าง	226,394	 ราย	 
ในกรอบวงเงิน	34,015.95	ล้านบาท	
 มาตรการเยียวยา ผู้ประกันตน 
มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่  
29 จังหวัด	มีผู้ ได้รับสิทธิกว่า	9	ล้านคน	 
ในกรอบวงเงนิทัง้สิน้กว่า	77,785.06	ล้านบาท	
 โครงการสินเช่ือเพื่อส่งเสริม 
การจ ้างงาน	 เพิ่มมาตรการเชิง รุก	 
ด้วยการปล่อยกู้ให้สถานประกอบการเพือ่ 
รกัษาสภาพการจ้างงานในอตัราดอกเบีย้ต�า่	 
โดยส�านกังานประกนัสงัคมลงนามร่วมกบั 
ธนาคาร	5	แห่ง	ได้แก่	UOB	Exim	Bank	
กรุงเทพ	กรุงไทยและกสิกรไทย	ปัจจุบัน
มียอดปล่อยสินเชื่อแล้วกว่า	453	 ราย	
วงเงินกว่า	2,780.403	ล้านบาท	 รักษา 
สภาพการจ้างงานไว้ได้	จ�านวน	22,329	คน

ยกระดับระบบประกันสังคมและเพิ่ม
การเข้าถึง
	 นอกจากมาตรการในการรับมือ
กับผลกระทบของการแพร่ระบาดโรค
โควิด	19	แล้ว	ส�านักงานประกันสังคม
มุ ่งมั่นพัฒนาระบบประกันสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง	 โดยการขยายความคุ ้มครอง	
เพ่ิมสิทธิประโยชน์และเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงระบบประกันสังคมเพื่อให้สมาชิก
และผู้เก่ียวข้องได้รับความคุ้มครองและ 
บริการทีท่นัสมยั	รวดเร็วและสะดวกสบาย	 
ดังนี้
 ข ย า ย ค ว า ม คุ ้ ม ค ร อ ง 
ประกนัสงัคมสู่แรงงานอิสระภาคสมคัรใจ 
โดยในปี	2564	มีผู้ประกันตนมาตรา	40	 
จ�านวน	6.172	ล้านคน	เพิ่มขึ้นจากปี	2563	 
กว่า	2.66	ล้านคน	สร้างความเข้มแข็ง 
และขยายเครือข ่ ายในระดับต� าบล	
หมู ่บ ้าน	 ชุมชน	 โดยมีการปรับเพิ่ม 
สิทธิประโยชน์	ขยายอายุการสมัครเป็น 
ผู้ประกันตน	จาก	15-60	ปี	เป็น	15-65	ปี	 
รวมทั้ งการปรับเพิ่มค ่าท�าศพให ้กับ 
ผู้ประกันตนในทุกทางเลือก	เพ่ิมช่องทาง 
ช�าระเงินสมทบ	ผ่าน		Mobile		Application	
S h o p e e P a y 	 แ ล ะ เ ท ส โ ก ้ โ ล ตั ส	 
เพื่อความสะดวก	รวดเร็ว	ลดระยะเวลา
และประหยัดค่าใช้จ่าย

ได้รบัเงนิทดแทนการขาดรายได้	ร้อยละ	45	 
ของค่าจ้างรายวัน	คร้ังละไม่เกิน	90	วัน	 
มีผู ้ ประกันตนได ้ รับสิทธิประโยชน ์ 
กรณถูีกเลกิจ้าง/ลาออก/สิน้สดุสญัญาจ้าง	 
รวมจ�านวน	1.74	 ล ้านคน	 เป ็นเงิน	
44,117.65	 ล ้านบาท	 รวมจ ่ายสิทธิ
ประโยชน์กรณีว่างงานทุกกรณีให้กับ 
ผู้ประกันตนไปแล้วกว่า	3.09	ล้านคน	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	62,488.25	ล้านบาท				
 การรักษาพยาบาล
 ตรวจคัดกรองโรคโควิดเชิงรุก  
ภายใต้โครงการ “แรงงาน...เราสู้ด้วยกนั”  
จ�านวน	13	แห่ง	(สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น-
ดินแดง	ปทุมธานี	สมุทรปราการ	นนทบุรี	
ชลบุรี	 เชียงใหม่	 สมุทรสาคร	 ภูเก็ต	 
ระยอง	พระนครศรีอยุธยา	ฉะเชิงเทรา	
สงขลาและสระบุรี)	มีผู้ประกันตนผ่าน
การคัดกรองแล้วกว่า	500,000	คน	ตั้งแต่
วันที่	9	มกราคม-31	กรกฎาคม	2564	 
มีผู ้ ประกันตนที่ตรวจคัดกรองแล ้ว	
526,657	ราย	พบผู้ติดเชื้อ	23,705	ราย	 
คิด เป ็นร ้ อยละ	 4 .50	 ของจ� านวน 
ผู้ประกันตนที่ตรวจคัดกรองทั้งหมด
 บริการฉีดวัคซีน	 โดยตั้งศูนย์
ฉีดวัคซีนเพื่อผู ้ประกันตนมาตรา	33	 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด
พื้นที่สีแดงกว่า	41	จุดบริการ	ตั้งแต่
วันที่	7	 มิถุนายน-31	สิงหาคม	2564	 
มีผู้ประกันตนได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 
กว่า	1.85	ล้านกว่าราย
 การรักษาโรคโควิด 19	 ให้
กับผู้ประกันตนแล้วกว่า	152,284	ราย	 
โดยจัดหา	Hospitel	รองรับผู้ประกันตน
ที่ป่วยเป็นโควิด	19	จ�านวน	21,995	เตียง

3.
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 การพัฒนาปรั บป รุ งสิ ท ธิ
ประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้แก่	
การเพิ่มสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร	จาก	
600	บาท	เป็น	800	บาท	กรณีคลอดบุตร/ 
ฝากครรภ ์จาก	13,000	 บาท	 เป ็น	 
15,000	บาท	ค่าฝากครรภ์	จากเดิม	3	ครั้ง 
ในอัตรา	1,000	บาท	เป็น	5	ครั้ง	ในอัตรา	
1,500	บาท	การเพิ่มค่าท�าศพกองทุน 
เ งินทดแทนจาก	40,000	 บาท	 เป ็น	
50,000	บาท
 พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์  
ส�านักงานประกันสังคมเติมเต็มความ
ทันสมัย	 สะดวกสบายในยุคดิจิทัล	 
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง	 
ผู้ประกันตน	อาทิ	 เพ่ิมช่องทางในการ
ช�าระเงินสมทบผ่านระบบ	e-Payment	
ด้วยธนาคารและหน่วยบริการชั้นน�ากว่า	
11	แห่ง	การยื่นแบบและการส่งข้อมูลเงิน
สมทบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	นอกจากนี ้
นายจ้างและผู้ประกันตนยังสามารถพิมพ์
ใบเสร็จ	ผ่านระบบ	e-Receipt	ด้วยตนเอง
 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
สายด่วน 1506	ตลอด	24	ชั่วโมง	เพ่ิม
คู่สาย	1506	กด	6	กด	7	ตอบค�าถาม
เรื่องการตรวจคัดกรอง	รักษา	การจัดหา 
เตียงและวัคซีนโควิด	19	 และการให้
บริการ	 ผ่าน	SSO	Connect	Mobile	
ปัจจุบันมีสมาชิกแล้วกว่า	10.46	ล้านคน

เ ต รียมพร ้อม เ พ่ือพัฒนาร ะบบ 
ประกันสังคมส�าหรับความท้าทาย 
ในอนาคต
	 ส�าหรับการด�า เนินงานของ
ส�านักงานประกันสังคมในปีต่อไป	โจทย์ 
ส�าคญัจะยงัคงเป็นการรบัมอืกบัผลกระทบ 
จากวิกฤตโควิด	19	ในขณะเดียวกันก็จะ
ต้องมุ่งมั่นท�างานหนัก	เชิงรุกและต่อเนื่อง	 
โดยส�านกังานประกนัสงัคมจะร่วมกบัภาค ี
เครือข่ายทุกภาคส่วน	น�ายุทธศาสตร์ชาติ	
นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวง
แรงงานไปขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของ
ลูกจ้าง	ผู้ประกันตน	อาทิ
 จัดท� า โครงการ Fac to ry 
Sandbox	ตรวจ	รักษา	ควบคุม	ดูแล	
สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนให้กับ
ประเทศไทย
 จ่ายเงินเยียวยาให้กับนายจ้าง  
ผู ้ประกันตนในทุกมาตรา	 เพื่อบรรเทา 
ผลกระทบจากมาตรการของรฐั	เพือ่เฝ้าระวงั	 
ป ้องกันและควบคุมการแพร ่ระบาด 
ของโรคโควิด	19
 เพิ่ มสิท ธิปร ะ โยชน ์กองทุน
ประกันสังคม	 ปรับปรุง	 ข ้อกฎหมาย	
อาทิ	 เพ่ิมเงินทดแทนการขาดรายได้
กรณีทุพพลภาพ	 เพิ่มระยะเวลาจ่าย
เงินสงเคราะห ์การหยุดงานเพื่อการ 
คลอดบุตร	การรับสิทธิสงเคราะห์บุตร

ต่ออีก	6	 เดือน	 ส�าหรับผู ้ประกันตน 
ที่สิ้นสภาพ	เป็นต้น
 พัฒนาร ะบบปร ะกั นสั งคม 
รองรับการเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ	อาทิ	
การขยายอายุขั้นสูงให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ
รับเงินชราภาพสามารถเลือกรับบ�าเหน็จ
หรือบ�านาญได้แม้จะส่งเงินครบเง่ือนไข
กรณีบ�านาญ	ผู้ประกันตนสามารถน�าเงิน 
สะสมชราภาพไปเป็นหลักทรัพย์ค�า้ประกนั 
ปรับสูตรการค�านวณบ�านาญ	เป็นต้น
 พัฒนาและเพิ่มช่องทางการ
ให ้บริการผ ่านระบบอิ เ ล็กทรอนิกส ์ 
เช่น	ช่องทางการช�าระเงินผ่าน	Mobile	
App l i ca t ion	 ระบบ	Cross 	Bank	 
ของกองทุนประกันสังคม	 และระบบ	
e-Payment	ของกองทุนเงินทดแทน
 ข ย า ย ค ว า ม คุ ม ค ร อ ง 
ประกั น สังคมสู ่ แรงงานภาคอิสร ะ  
ผ่านกลไก	 “บวร”	(บ้าน	วัด	 โรงเรียน	
โรงงาน)	และศึกษาแนวทางในการเพิ่ม
สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนมาตรา	40

	 ก้าวย่างสู่ปีที่	31	และปีต่อๆ	ไป	
ส�านักงานประกันสังคมยังคงตั้งปณิธาน
แนวแน	 และร ่วมกับภาคี เครือข ่ าย 
ทุกภาคส่วน	เพื่อการพัฒนาประกันสังคม 
อย่างไม่หยุดยั้ง	ดูแลใส่ใจแรงงานและ 
ผู ้ประกันตนให ้มี คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น	 
เพื่ อบรรลุ วิ สั ยทั ศน ์ ของส� านั ก งาน 
ประกั น สั งคม	 “ร ่ วมสร ้ างสรรค ์  
สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้า 
อย่างยั่งยืน”	ซึ่งจะเป็นส่วนส�าคัญในการ
ท�าให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศ	“มั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน”	 และอยู ่ เคียงข้าง
สังคมไทยตลอดไป	“31 ปีประกันสังคม  
ก้าวสู่วิถีใหม่ ดูแลใส่ใจผู้ประกันตน”

พัฒนาระบบประกันสังคมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

สมัคร
“ประกันสังคมมาตรา 40”

ไมก่ระทบสิทธบิัตรทอง
และบัตรสวัสดิการแห่งรฐั
	 ส�านักงานประกันสังคม	ชี้แจง	กรณีที่ผู ้ถือบัตรทอง	
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	บัตรคนจน	หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ	
เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว ยืนยัน! ไม่มีผลกระทบ 
สิทธิเดิม และสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทอง 
และสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ ที่ เคยได้รับได ้ เหมือนเดิม	 แต่สิ่ง 
ที่ได้เพิ่ม	 เช่น	มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อ 
เจ็บป่วย	หรือสิทธิประโยชน์กรณีอื่นๆ	ตามทางเลือกที่สมัครจาก
ส�านักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย
	 ส�านักงานประกันสังคม	 ให้ความส�าคัญแก่แรงงาน
นอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระให้เข้าถึงหลักประกันสังคม 
อย ่างท่ัวถึง	 เพื่อแบ ่งเบาภาระและมีหลักประกันในชีวิต	 
โดยเปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ	 
ท่ีมสีญัชาติไทยหรอืเป็นผู้ถือบัตรประจ�าตวัคนซึง่ไม่มสีญัชาติไทย 
ท่ีมีเลขประจ�าตัวหลักแรกเป็นเลข	0	หรือ	6	หรือ	7	มีอายุ

ต้ังแต่	15	ปีบริบูรณ์	แต่ไม่เกิน	65	ปีบริบูรณ์	รวมถึงผู้พิการ 
ทางร ่างกายที่ รับรู ้ สิทธิ	 สามารถสมัครข้ึนทะเบียนเป ็น 
ผู้ประกันตนตามมาตรา	40	ได้	
โดยสามารถเลือกรับความคุ้มครอง 3 ทางเลือก ได้แก่ 
ทางเลือกที่ 1	 ได้รับสิทธิประโยชน์คุ ้มครอง	3	 กรณี	 คือ	 
กรณีเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย	 ทุพพลภาพ 
และค่าท�าศพ	
ทางเลือกที่ 2	 ได้รับสิทธิประโยชน์คุ ้มครอง	4	 กรณี	 คือ	 
กรณเีงินทดแทนการขาดรายได้เม่ือเจบ็ป่วย	ทพุพลภาพ	ค่าท�าศพ 
และเพิ่มบ�าเหน็จชราภาพ	
ทางเลือกที่ 3 ได้รับสิทธิประโยชน์คุ ้มครอง	5	 กรณี	 คือ	 
กรณเีงินทดแทนการขาดรายได้เม่ือเจบ็ป่วย	ทพุพลภาพ	ค่าท�าศพ	 
บ�าเหน็จชราภาพและสงเคราะห์บุตร

S A L Eธิทสิบทะรม่ไ ก

หากชําระเงินสมทบอยางตอเนื่องจะไดรับสิทธิประโยชน
จากสํานักงานประกันสังคม

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้
เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรี ว ่ าการ
กระทรวงกลาโหม		ตรวจเยี่ยม		โครงการ 
“Factory Sandbox” พร ้อมเยี่ยม 
ผู้ประกันตนท่ีเข้ารับการตรวจ	RT-PCR	
โดยการจัดให้มีการเฝ้าระวังและป้องกัน 
ก า ร แพ ร ่ ร ะ บ า ดอย ่ า ง เ ป ็ น ร ะ บบ  
จัดเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุก
ภายในโรงงาน หากพบผู้ติดเชื้อจะน�าเข้า
สู ่ระบบการรักษาตามโรงพยาบาลที่อยู ่
ในเครือประกันสังคมได้อย่างทันท่วงที
แบบ 100% พร้อมจัดให้มีการฉีดวัคซีน
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ประกันตน
มาตรา 33 แบบ 100%
	 โครงการนี้	จัดขึ้นภายใต้แนวคิด	 
“เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข”	4	หลัก
ส�าคัญ	คือ	
 1. ตรวจ	คือ	การตรวจคัดกรอง 
ด้วย	RT-PCR	100%	 เพื่อแยกคนป่วย	 
ไปรั กษาทันที และด� า เนินการตรวจ	 
Self-ATK	ทุกสัปดาห์

“Factory
Sandbox”

 2. รักษา	 คือ	จัดให้มีสถาน
พยาบาลในสถานแยกกักตัว	FAI	(Factory	 
Accommodation	Isolation)	ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	5	ของพนักงาน	และ	Hospitel	 
ส�าหรับผู้ป่วยสีเขียว	 โรงพยาบาลสนาม	
ส�าหรับผู ้ป ่วยสีเหลือง	ICU	 ส�าหรับ 
ผู้ป่วยสีแดง
 3. ควบคุม คือ	ด�าเนินการตาม 
มาตรการ	Bubble	and	Seal	 ส�าหรับ
การป้องกันและควบคุม	 โดยก�าหนดให้
ลูกจ้างเดินทางกลับท่ีพักโดยตรง	ไม่แวะ
ระหว่างทาง	และอยู ่แต่ในเคหะสถาน
เท่านั้น	และมาตรการด้านสาธารณสุข		
DMHTT	(Distancing,	Mask	Wearing,	
Hand	Washing,	Testing,	Thai	Cha	na)

 4. ดูแล	คือ	ด�าเนินการฉีดวัคซีน 
ให้แรงงาน	 	 โดยเน้นกลุ่ม	7	 โรคเส่ียง	
หญิงตั้งครรภ ์	 รวมทั้งออกใบรับรอง	
“โรงงานสีฟ้า”	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
ให้แก่นักลงทุน
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FactorySandbox

โรงงานขนาด
500 คนขึ้นไป

พบเชื้อ Bubble & Seal สําหรับการป้องกัน/ควบคุม

1 2 3

4

ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล

ตรวจ

ตรวจ

ลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการกับแรงงานจังหวัด

จัดแบ่งกลุ่มตามความเส่ียง แยกกักตัวสําหรับผู้ที่มีความ
เส่ียงสูง และจัดให้มี FQ

ประเมินความเส่ียง
ของพนักงานทุกวัน

ผู้เป็นกลุ่มเส่ียงสูง
ทํางานภายใต้กลุ่มเดียวกัน
(Bubble)

ประเมินความเส่ียง
ของพนักงานทุกวัน

สุ่มตรวจด้วยวิธี Self-ATK
ทุก 7 วัน ตามเกณฑ์การ
ควบคุมโรค (สถานประกอบการจ่าย)

(ผลบวก)
(ผลลบ) Bubble & Seal
ตามมาตรการต่อไป

หาผู้ติดเชื้อ COVID-19
PT-PCR 100%

เป็นกลุ่มเส่ียง โรคเรื้อรัง คนท้อง และกลุ่มที่เหลือ
ฉีดวัคซีน COVID-19 ออกใบอนุญาตรับรอง

สถานประกอบการจ่ายค่าบริการฉีดวัคซีน

ไม่พบเชื้อ

ไม่พบเชื้อ เส่ียงสูง

โรงพยาบาลสนาม ICU 2%

ห้องสําหรับผู้ป่วยวิกฤติ
คิดเป็น 0.5% ของเตียงเหลือง

ดูแล

ควบคุม

D-M-H-T-T

รักษา

FAI 5% ของพนักงาน
Hospitel 10%

	 โดยการร ่วมมือกันระหว ่างกระทรวงแรงงาน	
กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงสาธารณสุข	และกระทรวง
อุตสาหกรรม	ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	 ภายใน 
สถานประกอบการ	ให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้	โดยมุ่งเป้า 
ไปท่ีโรงงานภาคการผลิต	 ส่งออกขนาดใหญ่	 โดยเร่ิม	
ระยะท่ี	1	 ได้แก่	จังหวัดนนทบุรี	ปทุมธานี	 สมุทรสาคร
และชลบุรี	 ระยะที่	2	 พระนครศรีอยุธยา	 ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ	ระยอง	ลพบุรี	สระบุรีและปราจีนบุรี	 เพื่อ
ป้องกันคลัสเตอร์โรงงานจากการติดเชื้อ	รักษาเสถียรภาพ	 
สร้างสมดุลระหว่างมาตรการด้านสาธารณสขุและการขบัเคลือ่น 
เศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้า	พร้อมสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	ลดความกังวลใจ 
ในกระบวนการผลิต	 รวมท้ังสามารถรักษาการจ้างงาน 
ในภาคการผลิตและการส่งออก
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ยกระดับชอ่งทางแจง้
การประสบอนัตรายเน่ืองจากการท�างาน

ประกันสังคม

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Compensate)

กองทุนเงินทดแทน
¹Ò§Ó·ÃÒ¡¡Ò¨§Í่×¹àÂÇ†»º็¨àÍ×ÃËÂÒÃµ¹ÑÍºÊÐÃ»§Œ¨áÃÒ¡

เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน

ººÐÃ¹Ò‹¼ÂÒÃµ¹ÑÍºÊÐÃ»ÃÒ¡§Œ¨á¶ÃÒÁÒÊ Ô¸·ÔÊÕÁŒÙ¼Í×ÃË §ÒŒ¨¡ÙÅ §ÒŒ¨ÂÒ¹
E-Compensate â´Â¡ÒÃÊÁÑ¤Ã¢Í·Ó¸ØÃ¡ÃÃÁ¼‹Ò¹ÃÐººÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�
áÅÐà¢ŒÒãªŒ§Ò¹ÃÐººä´Œ·Õ่ www.sso.go.th ËÑÇªŒÍ SSO e-Service
à¾×่Í´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

สถานพยาบาลในความตกลง
¢Í§¡Í§·Ø¹à§Ô¹·´á·¹ à¢ŒÒãªŒ§Ò¹ÃÐºº 
E-Compensate à¾×่Í´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃÊ‹§µÑÇÅÙ¡¨ŒÒ§à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ
ÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ

- µÃÇ¨ÊÍº µÔ´µÒÁÊ¶Ò¹Ð¢Í§¡ÒÃ
¨‹ÒÂ¤‹ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ

- Ê‹§àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
áÅÐãºá¨Œ§Ë¹Õ ้à¾×่Í»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
¨‹ÒÂ¤‹ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ

etasnepmoC-E ººÐÃ¹Ò‹¼

- Å´¢Ñ¹้µÍ¹ Å´ÃÐÂÐàÇÅÒ â´Â¹ÒÂ¨ŒÒ§ 
ÅÙ¡¨ŒÒ§áÅÐÊ¶Ò¹¾ÂÒºÒÅäÁ‹µŒÍ§ÁÒµÔ´µ‹Í·Õ่
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á

- ¹ÒÂ¨ŒÒ§ ÅÙ¡¨ŒÒ§ áÅÐÊ¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ 
ä´ŒÃÑº¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÔ¹Ô¨©ÑÂ¡ÒÃ»ÃÐÊºÍÑ¹µÃÒÂ
áÅÐä´ŒÃÑºà§Ô¹·´á·¹ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃ็Ç

- ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍº µÔ´µÒÁ Ê¶Ò¹Ð¢Í§
àÃ×่Í§»ÃÐÊºÍÑ¹µÃÒÂ

- ä´ŒÃÑº¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�
¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Áâ´ÂµÃ§

(นายจาง) (ลูกจาง) (สถานพยาบาล)

คูมือการใชงาน

ประโยชนที่ไดรับ

- á¨Œ§»ÃÐÊºÍÑ¹µÃÒÂà¹×่Í§¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹
·Ò§ÃÐººÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�

- µÃÇ¨ÊÍº µÔ´µÒÁÊ¶Ò¹Ð¢Í§àÃ×่Í§
»ÃÐÊºÍÑ¹µÃÒÂáÅÐ¡ÒÃá¨Œ§¼Å¡ÒÃÇÔ¹Ô¨©ÑÂ

- Ê‹§àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹à¾ÔÁ่àµÔÁ·Ò§ÃÐººÏ
à¾×่Í»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÔ¹Ô¨©ÑÂ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

	 ส�านักงานประกันสังคม	มีความ 
มุ ่ ง ม่ันในการยกระดับการให ้บริการ
ลูกจ ้าง	 ผู ้ประกันตนและประชาชน	 
ทางอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้สามารถเข้าถึง
บริการได้หลากหลายช่องทาง	
	 ปัจจุบันส�านักงานประกันสังคม	 
ได ้ พัฒนาและยกระดับช ่องทางแจ ้ง 
การประสบอันตรายเนื่องจากการท�างาน	 
( E -Comp en s a t e ) 	 โ ดยน� า ร ะบบ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส ์ เ ข ้ ามาช ่ วยอ� านวย 
ความสะดวกให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง	
ในการแจ ้งการประสบอันตรายหรือ 
เจ็บป่วยเนื่องจากการท�างานผ่านระบบ	 
Web		Application			รวมถึงอ�านวยความสะดวก 
ให ้กับสถานพยาบาลในความตกลง
ของกองทุนเงินทดแทน	ในการตรวจสอบ 
การส่งตวัลกูจ้างเข้ารบัการรกัษาพยาบาล	 
ตลอดจนสามารถส่งเอกสารประกอบ 
การรั กษ าพยาบาลและ ใบแจ ้ งห น้ี	 
เพือ่ประกอบการพิจารณาจ่ายเงนิทดแทน 
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	
	 ซึ่ งการด�า เนินการดังกล ่าว
จะช่วยลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ด�าเนินการโดยที่นายจ้าง	ลูกจ้าง	และ
สถานพยาบาลไมต ้ อ ง เดิ นทางมา
ติดต่อท่ีส�านักงานประกันสังคม	 โดย
สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไชต์ส�านักงาน 
ประกันสังคม	www.sso.go.th	หัวข้อ	
SSO		e-Service	ทั้งนี้	ในส่วนของนายจ้าง 
สามารถสแกนคู ่มือการใช ้งาน	Web	
Application	ผ่านทาง	QR	Code	 เพื่อ
ศึกษาคู ่ มือวิ ธีการใช ้ งานระบบแจ ้ง 
การประสบอันตรายเนื่องจากการท�างาน
ได้ทันที
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ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์กองทนุเงนิทดแทน (e-rate)

กองทุนเงินทดแทน
¹Ò§Ó·ÃÒ¡¡Ò¨§Í่×¹àÂÇ†»º็¨àÍ×ÃËÂÒÃµ¹ÑÍºÊÐÃ»§Œ¨áÃÒ¡

เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน

ººÐÃ¹Ò‹¼ÂÒÃµ¹ÑÍºÊÐÃ»ÃÒ¡§Œ¨á¶ÃÒÁÒÊ Ô¸·ÔÊÕÁŒÙ¼Í×ÃË §ÒŒ¨¡ÙÅ §ÒŒ¨ÂÒ¹
E-Compensate â´Â¡ÒÃÊÁÑ¤Ã¢Í·Ó¸ØÃ¡ÃÃÁ¼‹Ò¹ÃÐººÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�
áÅÐà¢ŒÒãªŒ§Ò¹ÃÐººä´Œ·Õ่ www.sso.go.th ËÑÇªŒÍ SSO e-Service
à¾×่Í´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

สถานพยาบาลในความตกลง
¢Í§¡Í§·Ø¹à§Ô¹·´á·¹ à¢ŒÒãªŒ§Ò¹ÃÐºº 
E-Compensate à¾×่Í´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃÊ‹§µÑÇÅÙ¡¨ŒÒ§à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ
ÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ

- µÃÇ¨ÊÍº µÔ´µÒÁÊ¶Ò¹Ð¢Í§¡ÒÃ
¨‹ÒÂ¤‹ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ

- Ê‹§àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
áÅÐãºá¨Œ§Ë¹Õ ้à¾×่Í»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
¨‹ÒÂ¤‹ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ

etasnepmoC-E ººÐÃ¹Ò‹¼

- Å´¢Ñ¹้µÍ¹ Å´ÃÐÂÐàÇÅÒ â´Â¹ÒÂ¨ŒÒ§ 
ÅÙ¡¨ŒÒ§áÅÐÊ¶Ò¹¾ÂÒºÒÅäÁ‹µŒÍ§ÁÒµÔ´µ‹Í·Õ่
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á

- ¹ÒÂ¨ŒÒ§ ÅÙ¡¨ŒÒ§ áÅÐÊ¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ 
ä´ŒÃÑº¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÔ¹Ô¨©ÑÂ¡ÒÃ»ÃÐÊºÍÑ¹µÃÒÂ
áÅÐä´ŒÃÑºà§Ô¹·´á·¹ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃ็Ç

- ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍº µÔ´µÒÁ Ê¶Ò¹Ð¢Í§
àÃ×่Í§»ÃÐÊºÍÑ¹µÃÒÂ

- ä´ŒÃÑº¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�
¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Áâ´ÂµÃ§

(นายจาง) (ลูกจาง) (สถานพยาบาล)

คูมือการใชงาน

ประโยชนที่ไดรับ

- á¨Œ§»ÃÐÊºÍÑ¹µÃÒÂà¹×่Í§¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹
·Ò§ÃÐººÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�

- µÃÇ¨ÊÍº µÔ´µÒÁÊ¶Ò¹Ð¢Í§àÃ×่Í§
»ÃÐÊºÍÑ¹µÃÒÂáÅÐ¡ÒÃá¨Œ§¼Å¡ÒÃÇÔ¹Ô¨©ÑÂ

- Ê‹§àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹à¾ÔÁ่àµÔÁ·Ò§ÃÐººÏ
à¾×่Í»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÔ¹Ô¨©ÑÂ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ประกันสังคมอํานวยความสะดวก
แจงอัตราเงินสมทบประจําปผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสกองทุนเงินทดแทน (e-rate)

สะดวก
รวดเร็ว

นนเงุมมคงัสนักะรปนางกันำส่ีทรากิรบหใรากบบะรนปเ
กวดะสมาวคยวนำอรากนในชยโะรปื่อพเ รากจิกทภเะรปสัหรูดกยีรเบัรหำส งาจยานกแ

ดยีอเะลยาระลแ ปำจะรปบทมสนิงเารตัอ กัลหบทมสนิงเารตัอ
ปำจะรปณรากบสะรปาคมาตบทมสนิงเารตัอณวนำคราก

etar-e มรรกรุธำทรากนอตน้ัข

www.sso.go.th e-service e-contribution ประมวลผล/
ดาวนโหลด

e-rate

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

	 ส�านักงานประกันสังคม	 โดย
กองทุนเงินทดแทน	 มีหน้าที่หลักในการ
ดูแลลูกจ้างแทนนายจ้าง	 เม่ือลูกจ้าง
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย	 เนื่องจาก
การท�างาน	 โดยด�า เนินการจัดเก็บ 
เ งินสมทบเข ้ ากองทุนจากนายจ ้ าง 
เพียงฝ่ายเดียวเป็นรายปี	 ค�านวณจาก 
ค่าจ้างทีน่ายจ้างจ่ายให้กับลกูจ้าง
	 หน่ึงในภารกิจคือการก�าหนด
อัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
ประจ�าปีให้กับนายจ้าง	ซึ่งค�านวณจาก 
เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายและสถิติการ
ประสบอนัตราย	ทัง้น้ีเพ่ือให้นายจ้างเข้าใจ
การค�านวณอัตราเงินสมทบ	จึงมีการ 
พัฒนาระบบแจ้งอัตราเงินสมทบประจ�าปี	 
ผ ่ า น ร ะบบอิ เ ล็ กท รอนิ กส ์ ก อ งทุ น 
เงินทดแทน	(e-rate)	เพือ่เป็นการอ�านวย
ความสะดวกให้กับนายจ้างในการรับ
ข่าวสารต่างๆ	และสามารถใช้งานผ่าน 
ทางระบบ	 e-Se r v i ce 	 ท่ี เ ว็ บ ไซต ์	 
www.sso.go.th	 โดยนายจ้างสามารถ 
ตรวจสอบอัตรา เ งิ นสมทบกองทุน 
เงนิทดแทน	เรยีกดรูายละเอยีดการค�านวณ 
อัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ ์
ประจ�าป ี 	 รวมทั้ ง พิมพ ์ ใบแจ ้ง อัตรา 
เ งิ นสมทบประจ� าป ี ได ้ ด ้ วยตน เอง	 
แทนการจัดส่งไปรษณีย์
	 โดยส�านักงานประกันสังคม 
ได้จัดท�าขั้นตอนการแจ้งอัตราเงินสมทบ
ประจ�าปีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองทุน
เงนิทดแทน	(e-rate)	เพ่ือให้นายจ้างใช้งาน 
ได้อย่างถูกต้อง	สามารถดูรายละเอียด 
ไ ด ้ ท า ง เ ว็ บ ไ ซต ์ 	 www. s so . go . t h	 
หรือสอบถามเพิ่มเติมได ้ที่ส�านักงาน 
ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ประกันสังคม
อ�านวยความสะดวก แจง้อัตราเงินสมทบประจ�าปี

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

	 โดยผู ้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	 
6	เดือนใน	15	เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ว่ำงงำน	ดังนี้
• กรณีวา่งงานเน่ืองจากเหตสุุดวสัิย
	 ผู้ประกันตนมำตรำ	33	ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19	 เนื่องจำกรัฐมีค�ำสั่งปิดสถำนที่ 
หรอืประเภทกจิกำรตำมค�ำสัง่รฐัเป็นกำรชัว่ครำว	และไม่ได้รบัค่ำจ้ำง 
ในระหว่ำงนั้น
	 รับเงินทดแทนในอัตรำร้อยละ			50		ของค่ำจ้ำง	ครั้งละไม่เกิน	 
90	วัน	ตำมประกำศ	(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	19	ธันวำคม	2563)

หยุดงานเพราะโควิด ตกงานหรอืลาออก
ยังมสิีทธปิระกันสังคมกรณีวา่งงานดแูล

• กรณีถกูเลิกจา้ง
	 รับเงินทดแทนในอัตรำร้อยละ	70	ของค่ำจ้ำงเฉลี่ย	
ปีละไม่เกิน	200	วัน
• กรณีลาออกหรอืส้ินสุดสัญญาจา้ง
	 รับเงินทดแทนในอัตรำร้อยละ	45	ของค่ำจ้ำงเฉลี่ย	
ปีละไม่เกิน	90	วัน
	 โดยค�ำนวณจำกฐำนค่ำจ้ำงต�ำ่สดุเดอืนละ	1,650	บำท	 
สูงสุดไม่เกิน	15,000	บำท
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นายจ้าง และ
ผู้ประกันตน มาตรา 33

ส่งเงินสมทบ ส่งเงินสมทบ

ร้อยละ 2.5 ของค่าจ้าง เดือนละ 235 บาท
ลดลงเหลือฝ�ายละ ลดลงเหลือ

ผู้ประกันตน
มาตรา 39

ประกันสังคม
ลดอัตราการนําส่งเงินสมทบ

ตามมติ ครม. วันที� 21 ก.ย. 2564

เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564

เดิม เดิม
ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เดือนละ 432 บาท

ÍÍÁÊØ¢

สิทธิประโยชน์ 7 กรณี

คลอดบุตรคลอดบุตร
ทุพพลภาพ

ตาย
สงเคราะห์บุตร

ชราภาพ
ว่างงาน

ทุพพลภาพ
ตาย

สงเคราะห์บุตร
ชราภาพ
ว่างงาน

เจ็บป�วยเจ็บป�วย
คลอดบุตร
ทุพพลภาพ

ตาย
สงเคราะห์บุตร

ชราภาพ

สิทธิประโยชน์ 6 กรณี

คลอดบุตร
ทุพพลภาพ

ตาย
สงเคราะห์บุตร

ชราภาพ

เจ็บป�วยเจ็บป�วย

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
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1,472,575 ลา
นบ

าท

เงินสมทบจากนายจาง+ลูกจาง+รัฐบาล นาํไปลงทนุ สุทธิ

782,056 ลา
นบ

าท

ดอกผลสะสมจากการลงทุน

เงินลงทุนสะสม                ประกอบดวย2,254,631

77%

23%หลักทรัพยเสี่ยง

หลักทรัพยม่ันคงสูง

156,123 บา
ท/

คน

2,254,631 ลา
นบ

าท

เงินลงทุนสะสม

2,020,306 ลา
นบ

าท

เงินออมชราภาพ

สรุปผลการบริหาร กองทุนประกันสังคม ณ 30 มิถุนายน 2564

ยอดเงินออมเฉล่ีย ที่ผูประกันตนคนหนึ่ง
ออมไวกับกองทุนประกันสังคม

หลักทรัพยที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสารหนี้ท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดบัแรก (ลานบาท)

กระทรวงการคลัง (MOF)  1,039,628 

ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT)  257,066 
การไฟฟาสวนภูมิภาค(PEA)  28,434 
การรถไฟแหงประเทศไทย(SRT)  23,987 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  23,510 

หุนที่ลงทุนสงูสุด 5 อันดับแรก (ลานบาท)

บมจ.ปตท.(PTT)
บมจ. ปูนซีเมนตไทย(SCC)

 26,416 
 21,999 

บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส(ADVANC)  17,891 
บมจ. การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  17,266 

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)  15,994 

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่รบัรูแลว*  (ลานบาท)

*กระทรวงการคลงัคํ้าประกนั

39,639 41,266 41,120 40,246 43,978 40,945

8,946 17,849 

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

41,655

18,243

8,129
13,272 

44,894
52,736

58,453 55,600

85,633

59,188

17,076

31,121 

-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 2563 M3/64 M6/64

เงินปนผลและกําไรจากการขายตราสาร
ทนุและหนวยลงทุน

ดอกเบี้ยและกําไรจากการขายตราสารหนี้ 
และ คาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย

* นับเฉพาะดอกเบี้ย เงินปนผล และกาํไรจากการขาย
หลักทรัพยที่รับรูแลว ไมรวมกําไรที่เกิดขึ้นทางบัญชี

* ป 2562 มีการโอนหลักทรัพยใหบริษัทจดัการกองทุนบริหารและบันทึกกําไรทางบัญชี 15,800 ลานบาท และขายกองทุน FIF 
และบันทึกกําไรทางบัญชี 9,465 ลานบาท 
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46,424 ลา
นบ

าท

เงนิสมทบสะสมจากนายจาง

25,161 ลา
นบ

าท

ดอกผลสะสมจากการลงทุน

เงินลงทนุสะสม               ประกอบดวย71,585

80%

20%หลักทรัพยเสี่ยง

หลักทรัพยมั่นคงสูง

71,585 ลา
นบ

าท

เงินลงทุนสะสม

สรุปผลการบริหาร กองทุนเงินทดแทน ณ 30 มิถุนายน 2564

รองรับภาระคาใชจายเพ่ือคุมครอง
ลูกจางที่เจ็บปวย หรอืประสบอันตราย 

ทุพพลภาพ สูญหาย หรือ ตาย 
อันเนื่องมาจากการทํางาน

หลักทรัพยที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสารหนีท้ี่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ลานบาท)
   กระทรวงการคลัง(MOF)  27,061 
   การไฟฟาสวนภูมิภาค(PEA)  2,010 
   ธนาคารแหงประเทศไทย(BOT)  1,806 
   บจ.โตโยตา ลิสซ่ิง(TLT)  1,433 
   ธ.อาคารสงเคราะห(GHB) 1,248 

หุนที่ลงทุนสูงสุด 5 อนัดับแรก (ลานบาท)
   การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (PTT)
   บมจ. ปูนซีเมนตไทย(SCC)

 535 
 451 

   บมจ. การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  385 
   บมจ.ซีพ ีออลล(CPALL)  355 
   บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส  335 

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรูแลว*  (ลานบาท)

1,441 1,450 1,434 1,409 1,450 1,337

304
605 

240
480 452 527 690

623

135

298 

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

2,140
1,960

439

903 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2558 2559 2560 2561 2562 2563 M3/64 M6/64

เงินปนผลและกําไรจากการขายหลักทรัพย

ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตร

* นับเฉพาะดอกเบ้ีย เงินปนผล และกําไรจากการขาย
  หลักทรัพยที่รับรูแลว ไมรวมกําไรที่เกิดขึ้นทางบัญชี

*กระทรวงการคลงัคํ้าประกัน
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นายจ้าง คนดี
สัมภาษณ์คุณพิเดช ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จ�ากัด

แนะน�า “บริษัท เอส.บี.อตุสาหกรรมเครือ่งเรอืน”
	 บริษัทผู้ผลิตสินค้า	หนึ่งในกลุ่ม 
บริษัท	 เอส.บี .	 เฟอร ์นิ เจอร ์	 ผลิตและ 
จัดจ�าหน่ายเฟอร ์นิ เจอร ์	 ขายท้ังตลาด
ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ	
ภายใต้แบรนด์ของตนเอง	 เช ่น	 เอสบี,	 
คอนเซปต์	ฯลฯ	และการผลิตตามแบบเฉพาะ 
ให้ลูกค้า	(OEM)	เราเติบโตด้วยความมั่นคง
ต่อเนื่องมากว่า	50	ปี	
บ ริ ษั ท ไ ด ้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก โ ค วิ ด - 1 9  
บ้างหรือไม่ ด้านใดบ้าง
	 การระบาดของไวรัสโควิด-19	
ระลอกแรก	ในเดือนมีนาคมปี	2563	กระทบ
ต่อการด�าเนินวิถีชีวิตปกติของลูกค้าและ
พนักงาน	รวมถึงการขายของร้าน	SB	Design	
Square	ที่ภาครัฐมีค�าส่ังปิดร้านเพ่ือควบคุม
การระบาดเป็นระยะ	ทางบริษัทก็พยายาม
ปรับตัวด้านต่างๆ	 เพ่ือให้สามารถด�าเนิน
กิจการโดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด	 แต่
การระบาดของไวรัสโควิด-19	ระลอกที่	3	 
ตั้งแต่เดือนเมษายนท่ีผ่านมา	มีผู ้ติดเชื้อ
ในประเทศเพิ่มข้ึนเป็นจ�านวนมาก	 รวมถึง 
จ�านวนพนักงานในบริษัททีต่ิดเชือ้ก็มีมากขึ้น 
เช่นกัน	ส่งผลกระทบให้ต้องมีการคัดกรอง
ป้องกันการติดเชื้อในพนักงานอย่างเข้มข้น	 
รวมถึงการปรับกะการท�างาน	 และการ
ด�าเนินการตามแนวทาง	Bubble	&	Seal	
ของภาครัฐ	ถือว่าบริษัทได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19	การด�าเนินงานด้านต่างๆ	มีสะดุด
ไม่เต็มที่บ ้าง	 เพราะเราถือเอามาตรการ 
ความปลอดภยัและการป้องกนัการแพร่ระบาด 
ในหมู่พนักงานเป็นหลักส�าคัญ
มาตรการการแก ้ป ัญหาจากผลกระทบ 
จากโควิด-19
	 ตั้งแต่การแพร่ระบาดในรอบแรก	 
ทางบริษัทได ้ด�าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดตามหลักการของ
สาธารณสุขมาโดยตลอดในทุกพื้นที่ท�างาน	 
มปีรบัสภาพแวดล้อมการท�างานให้เหมาะสม 
ปลอดภัยมากขึ้น	กระจายพื้นท่ีท�างานเพื่อ
รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล	ก�าหนดให้
พนักงานใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา		ห้าม
ไม่ให้พนักงานรับประทานอาหารร่วมกัน	 

มีการฉีดพ่นท�าความสะอาดพื้นที่ท�างาน 
ทุกสัปดาห์	คัดกรองบุคคลภายนอกในการ 
เข้าพื้นที่อย่างเคร่งครัด	รวมถึงการรณรงค์
ให ้พนักงานมีความรู ้ความเข ้าใจและมี
จิตส�านึกถึงการป้องกันดูแลตนเองจาก 
เชื้อโควิด-19	อย่างต่อเนื่อง
	 ส�าหรบัมาตรการเชงิรุก	ทางบรษิัท 
ได้มกีารตัง้คณะกรรมการชดุเฉพาะกจิ	เพือ่ดแูล 
จัดการโควิดในองค์กร	จัดตรวจคัดกรอง 
โควิดแบบ	RT-PCR	 ให้กับพนักงานทุกคน
ครบ	100%	และลงทุนชุดตรวจ	Antigen	test	
เป็นจ�านวนมาก	เพ่ือสุ่มตรวจในจ�านวนท่ีสูง 
กว่ามาตรการของภาครัฐ	 แบบเป็นระยะ 
ทุกสัปดาห์	ท�าให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่น 
และได้ขวัญก�าลงัใจในการเข้าท�างานในบรษิัท 
และการเข้าร่วมโครงการ	Bubble	&	Seal
										เมือ่มกีารพบผูต้ดิเชือ้	คณะกรรมการ 
จะท� าการสอบสวนเพื่ อประเมินขีดวง 
ความเส่ียงของพนกังานใกล้ชดิและจดัสถานที ่
เพื่อแยกกักตัวเฝ้าระวังให้กับพนักงานที่มี
ความเสี่ยงสูง	ช่วยเร่งประสานให้พนักงาน
กลุ ่ ม เ ส่ียงได ้ รับการตรวจหาเชื้ อและ
ประสานโรงพยาบาลให้พนักงานท่ีติดเชื้อ 
ได้เข้ารับการรักษาโดยเร็ว	 โดยทางบริษัท
ได้จัดยาสมุนไพรและถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือ
พนักงานที่ติดเชื้อเป็นการเบื้องต้นด้วย		
	 ในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ 
พนักงาน	 บริษัทได ้จัดหาและสนับสนุน 
ให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนอย่างท่ัวถึง	 
ทั้งจากช ่องทางประกันสังคมเอง	 และ 
ช่องทางอื่นๆ	เพื่อให้พนักงานได้มีภูมิคุ้มกัน
ป้องกันความรุนแรงของโรคได้เร็วที่สุด	
	 นอกจากน้ี	ทางบริษัทได้ให้การ 
สนับสนุนจั งหวั ดนนทบุ รี 	 ร ่ วมสร ้ า ง 
โรงพยาบาลสนาม	จ�านวน	2	แห่ง	เพื่อรองรับ 

ผู้ติดเชื้อในพ้ืนท่ีรวมถึงพนักงานของบริษัท

ที่ติดเชื้อด้วยเช่นกัน
ผลดีของการเข้าโครงการ Factory Sandbox
	 ทางบริษัทได้รับค�าแนะน�าและ
รับการตรวจสถานประกอบการให้เหมาะสม 
ตามแนวทางการป้องกันดูแลพนักงานตาม
หลักการสาธารณสุข	 และยังได้รับบริการ
ตรวจคัดกรองโควิด-19	 แบบ	RT-PCR	 

ให ้กับพนักงานทุกคน	 เมื่อพบผู ้ ติดเชื้อ	 
ทางโรงพยาบาลในโครงการได้ประสานรบัตวั 
พนักงานเข ้ารับการรักษาทันที	 ส�าหรับ
พนักงานที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน	ก็ได้รับ
การติดต่อให้เข้าฉีดวัคซีนด้วยเช่นกัน	และ
หากบริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือ	 
และพนักงานได ้รับวัคซีนครบ	2	 เข็ม 
ใน					2		เดอืนแล้ว			ทางบรษิัทจะได้รบัป้ายประกาศ	 
“ โรงงานผ ่านมาตรฐาน/ โรงงานสีฟ ้า”  
ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นถึงมาตรการ 
การดูแลการแพร ่ระบาดเชื้อโควิด-19	 
ในองค์กรให้กับพนักงาน	และลูกค้าของ
บริษัทได้อีกทางหนึ่ง
มุมมองนายจ้างต่อระบบประกันสังคม
	 เป็นระบบที่บริษัทได้มีส่วนร่วม 
ส ่ ง เ งิ นสมทบ กับภาครั ฐ 	 เพื่ อ ให ้ เ กิ ด
สวัสดิการแก่พนักงานกรณีเจ็บป่วยและ
ได้รับอุบัติเหตุนอกเวลาท�างาน	 รวมถึง
สวัสดิการอื่นๆ	กรณีการแพร่ระบาดของ 
เชื้อโควิด-19	นี้	ทางบริษัทและพนักงานก็ได้ 
รบัการช่วยเหลือ		ในการจดัตรวจคดักรองเชงิรกุ	 
พนกังานทีต่ดิเชือ้ได้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 
โดยไม่เสียค่าใช ้จ ่าย	 รวมถึง	 พนักงาน 
ผู้ประกันตนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง	 
ถือเป็นระบบของภาครัฐท่ีมีส ่วนช่วยท้ัง
นายจ้างและลูกจ้างได้เป็นอย่างดี	ต้องขอ
ขอบคุณทางประกันสังคมและเจ้าหน้าที ่
ทุกท่านที่ช่วยประสานงานให้ความช่วยเหลือ 
แก่พนักงานและบริษัทในช่วงวกิฤตโควดิ-19	นี้

กับ โครงการ
Factory Sandbox
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กับสวัสดิการท่ีได้รบั

มุมมอง คนท�างาน
สัมภาษณ์คุณดวงเดือน ศรีปรีเปรม พนักงาน บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จ�ากัด

ทัศนคติที่มีต่อบริษัท
	 บรษิัทและผูบ้รหิารมีความคดิทีร่อบคอบ	และยดืหยุน่ตระหนกัถงึการเดนิหน้า 
ของธุรกิจและการใช ้ชีวิตของพนักงาน	 มีแนวทางปฏิบัติที่พร ้อมพาทั้งบริษัท	 
และพนักงานขับเคลื่อนไปพร้อมๆ	กันทุกครั้งที่เกิดวิกฤต
สวัสดิการที่บริษัทให้เพียงพอหรือไม่อย่างไรบ้าง
	 ช่วงโควิด	จะเห็นสวัสดิการใหม่ๆ	ขององค์กรเกิดขึ้น	แตกต่างไปจากเดิม
มากมาย	ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน	ในช่วงที่ต้องมาท�างาน	จะเห็นว่า 
เป็นต้นทุนส่วนที่บริษัทแบกรับไว้	 เพื่อพนักงานทุกคน	ทั้งโรงแรมท่ีเช่าไว้เพ่ือให้
พนักงานอยู่,	อาหาร,	รถบัสรับ-ส่ง,	 เคร่ืองวัดอุณหภูมิ,	 เคร่ืองพ่นฆ่าเชื้อ,	การพาไป
ฉีดวัคซีน,	การตรวจหาเชื้อผ่าน	ATK	เป็นต้น

มุมมองคนท�างาน

จากสถานการณ์โควิดได้รับผลกระทบ
หรือไม่ ปรับตัวอย่างไร
	 ผลกระทบช่วงโควิดท่ีผ่านมา	
ท�าให้การใช้ชีวิตต่างๆ	เปลี่ยนไปจากเดิม	 
ทั้งที่บ้านและที่ท�างาน	ต้องใช้ชีวิตแบบ	 
NEW	Norma l	 เ พ่ือให ้ปลอดภัยทั้ ง 
เพื่อนร่วมงาน	และครอบครัว
ความรู้เก่ียวกับประกันสังคม/เคยใช้สิทธิ
หรือไม่ อย่างไร
	 เคยใช้สทิธเิกีย่วกบัการดแูลรักษา 
ยามเจ็บป่วย,	ทันตกรรม	และคลอดบุตร
ข้อเสนอแนะ/ค�าแนะน�าเกี่ยวกับระบบ
ประกันสังคม
	 ในส่วนของระบบประกันสังคม 
เป ็นระบบที่ ดี 	 ที่ ช ่ วยแบงเบาภาระ 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ให้กับพนักงาน	ถ้าเรา 
สามารถท�าเร่ืองระบบการเบกิจ่ายตามสทิธิ 
ให ้ เ ข ้ าถึ ง ได ้ ง ่ ายขึ้ นจะดีมาก	 เชน	 
ผ่านระบบออนไลน์	โดยที่พนักงานไม่ต้อง 
เดินทางไปส�านักงานประกันสังคมเอง
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สปส. ใส่ใจผู้ประกันตน
สัมภาษณ์นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลระยอง

โรงพยาบาลมุ ่งเน้นบริการด้านใด
เป็นส�าคญัในการให้บรกิารผูป้ระกนัตน
	 โรงพยาบาลระยองได้มุ ่งเน้น
การให้บริการเพื่อความสะดวก	รวดเร็ว	
เข้าถึงง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นส�าคัญ	 
ซึง่เป็นหวัใจหลกัส�าคัญในการให้บรกิารท่ีด	ี 
และตอนนีท้างโรงพยาบาลได้เปิดให้บรกิาร	 
One	Stop	Service	 เป ิดให ้บริการที่ 
โรงพยาบาลระยองสาขาเกาะหวาย	ซึง่เป็น 
ทัง้คลนิกิประกนัสงัคม	ศนูย์กายภาพบ�าบดั	 
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ
แก่ผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการ
การจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ 
เอือ้ประโยชน์ให้กบัผูป้ระกันตนอย่างไร
	 โรงพยาบาลระยองได้มีโครงการ 
ที่น�าเอาความรู้	ความสามารถทางด้าน 
การแพทย์ฉุกเฉิน	และการให้บริการชั้นสูง 
มาบวกกบัการสร้างเสริมสขุภาพ	ก่อให้เกิด 
สิ่งที่ท�าต่อมาคือการตรวจสุขภาพเชิงรุก	
ซึ่งได้ออกไปตรวจให้กับหญิงตั้งครรภ์	 
ผู้ที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ	NCDs	ผู้ที่มี
ภาวะอ้วน	อีกทั้งยังได้ลงไปจัดการดูแล
ด้านสารเคมี	 เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณน้ี 
เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเสีย่ง	ต้องมกีารจัดการ 
เพื่อลงไปส�ารวจและมีการซักซ้อมเพื่อ
รับมือกับเหตุที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า

นโยบายท่ีเป็นเลศิ...
ก่อให้เกิดบรกิารท่ีดี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาล
มี การปรั บร ะบบการ ให ้ บริ ก าร 
ผู้ประกันตนอย่างไร
	 ทางโรงพยาบาลได้มกีารจดัการ 
เพื่อดูแลผู ้ที่มารับบริการแบบวิถี ใหม่	
หรือ	New	Normal	Medica l	Care	 
มีการวัดอุณหภูมิ	 การรักษาระยะห่าง	
และท่ีส�าคัญคือการลดการแออัดใน 
โรงพยาบาล	 ก่อให้เกิดการจัดระบบ
ที่ มีการก�าหนดเวลาเข ้าอย ่างชัดเจน	 
ถ้ามีการนัดหมายเข้าระบบก็จะต้องมา
ตามนัดที่ ได้ระบุไว้	 และยังมีโครงการ	 
Telehealth	หรือการตรวจสุขภาพระยะไกล	 
ผู้ป่วยสามารถคุยกับแพทย์จากบนเกาะ
ได้เลย	 และนอกจากนี้ยังมี	Hospitel	 
กบัโรงพยาบาลสนามไว้ส�าหรับรองรับผูป่้วย 
โควิด-19	หากผู ้ประกันตนไม่สามารถ 
หาเตยีงได้	ทางโรงพยาบาลกจ็ะช่วยจัดหา 
โรงพยาบาลสนามและ	Hospitel	ให้

การบริหารจัดการในการให้บริการ
ฉีดวัคซีนโควิด-19
	 โ ร ง พ ย า บ า ล ร ะ ย อ ง เ ป ็ น 
โรงพยาบาลหลักของจังหวัดในการ 
ฉีดวัคซีน	 โรงพยาบาลมีเว็บไซต์ระยอง
สู ้โควิด	 สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้
และจะมีการนัดหมายเพื่อเข้ามารับการ
ฉีดวัคซีน	หากเป็นกลุ่มผู้สูงอำยุที่มีอำยุ
ตั้งแต่	60	ปีขึ้นไป,	กลุ่มผู ้ป่วยที่มีโรค
ประจ�ำตัว	7	 โรค,	 กลุ ่มหญิงตั้งครรภ์	
อำยุครรภ์	12	สัปดำห์ขึ้นไป	จะสามารถ
เข ้ามาเพื่อขอรับการฉีดได ้ก ่อนเลย	 
ซึ่งจะสามารถอ�านวยความสะดวกให้กับ 
ผู ้ประกันตนในจังหวัดระยองได ้เป ็น 
อย่างดีแน่นอน
นโยบายการให้บริการแก่ผู้ประกันตน
ในอนาคตเป็นอย่างไร
	 เ ร า ได ้ มี ก ารใช ้ เ ทคโน โลยี 
เข้ามาช่วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว	
พยายามที่จะพัฒนาการให้บริการแบบ
ไม่ต้องส่งต่อไปไกล	ทางโรงพยาบาล
ของเราได้มีหมอทางด้าน	Hand	Surgery	 
คือหมอผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดทางด้านมือ	 
และหมอผู ้ เชี่ยวชาญด้านหัวใจ	 และ
นโยบายต่อมาคือการปรับปรุงสถานที่ 
ในโรงพยาบาล	และปรับปรุงระบบคิว 
การให้บริการ	 เพ่ือผู้เข้ารับบริการให้มี 
ความสะดวกยิง่ขึน้และมกีารใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเข้ามาร่วมด้วย
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สัมภาษณ์นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลระยอง

ห่วงใย ใกล้หมอ

หัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้โรงพยำบำลได้
รับรำงวัลสถำนพยำบำลในดวงใจ
	 โรงพยาบาลระยองมีคนไข  ้
ที่เป็นผู ้ประกันตนจ�านวนมาก	และเรา
เป็นโรงพยาบาลภาครัฐ	 ที่มุ ่งเน้นการ
ให้บริการประชาชนโดยไม่แสวงผลก�าไร	
นอกจากนี้ เรายัง มีบุคลากรทางการ
แพทย์ที่เชี่ยวชาญ	ตั้งใจและอุทิศตนดูแล
คนไข้	ดุจญาติพี่น้อง	คนในครอบครัว	
ส่วนน้ีจึงเป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้ ได้รับ
รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ
กำรสร้ำงขวัญก�ำลังใจกับบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์เพ่ือให้เกิดกำรบริกำร
ที่ดีอย่ำงไร
	 ทีมผู ้ บริหารมีน โยบาย	 3T 
1.	Trust	ความไว้วางใจ	 ให้กับบุคลากร
ท า ง ก า ร แพทย ์ ใ น ก า รปฏิ บั ติ ง า น 
2.	Team	สร้างทีมบุคลากรทางการแพทย์	
หมอ	พยาบาล	เวรเปล	ตลอดจนคนขับรถ	 
ที่ท� างานประสานกันได ้ เป ็นอย ่างด ี
3.	Tactic	 กลยุทธ์ในการวางแผนเพื่อ
มุ ่งไปข้างหน้า	 ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการ 
สร้างขวญัและก�าลงัใจ	น�าไปสูเ่รือ่งการปรบั 
ค่าตอบแทน	ซึง่โรงพยาบาลระยองของเรา	 
มีการจ้างงานท่ีสูงเทียบเท่าเอกชน	เรามี
สวัสดิการ	ความก้าวหน้า	ให้แก่เจ้าหน้าที่
ทุกคน	 ส่ิงเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างขวัญ
และก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ได้ครับ

บุคลำกรทำงกำรแพทย์มีผลกับ
รำงวัลสถำนพยำบำลในดวงใจ
อย่ำงไร
	 บุคลากรทางการแพทย์เป ็น
ส่วนส�าคัญ	ไม่ใช่เพียงแค่คุณหมอ	หรือ
พยาบาลอย่างเดียว	เราต้องเริ่มนับตั้งแต่	 
รปภ.	คนขับรถ	เวรเปลเลยครับ	เนื่องจาก 
ทุกคนคือก�าลังส�าคัญในการให้บริการที่มี
คุณภาพและใส่ใจ	 เพราะความประทับใจ
จะไม่เกิด	หากไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน	ทั้งการดูแลท่ีดีจากบุคลากร	
และเทคโนโลยีในเครื่องมือที่ทันสมัย	 
ท่ีผสมผสานกนัให้ไปสู่ความส�าเร็จได้ครับ	
โรงพยำบำลมีกำรสร้ำงนวัตกรรม
เพื่ อ เพิ่ มศักยภำพในกำรรักษำ 
ผู้ประกันตนอย่ำงไร
	 โรงพยาบาลระยองเรามวีสัิยทศัน์ 
ท่ีเป็นเลิศ	ในการพัฒนาสุขภาพในพ้ืนที	่ 
ซึ่งใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมามีส่วนร่วม	 
นอกเหนือจากการให้บริการท่ีมีมาตรฐาน	 
เช ่น	 โครงการ	HTE	 คือ	H	:	Health	
P romot ion , 	 T	 : 	 Te r t i a r y 	Ca re ,	 
E	:	Emergency	Response
	 การใช้	TELEMEDICINE	 คือ 
การให้ค�าปรึกษาระยะไกล	คุยกับหมอได้
โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล
	 การใช้	Blockchain	เพื่อเรียกด ู
ข้อมูลการรักษาทั้งเครือข่าย	 ระหว่าง 
โรงพยาบาลกับชุมชน	หากคนไข้มีการ
เคลื่อนย้าย	ข้อมูลการรักษา	และค่าใช้จ่าย 
จะถูกย้ายตามไปด้วย
	 การ	Identify	ตัวตนที่ท�าออกมา 
ในรูปแบบของ	Smart	Wristband	ซึ่งได้
เริ่มจากห้องฉุกเฉิน	และก�าลังจะขยาย
ไปท่ีแผนกต่างๆ	เช่น	ถ้าเด็กคลอดแล้ว

ติดริสแบนด์	หากมีการเคลื่อนย้ายออก
จากอาคารจะมีการแจ้งเตือนให้รู้นะครับ	
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ก็เช่นเดียวกัน	หากมีการเคลื่อนย้ายจะ
สามารถตรวจสอบได้หมด	และการใช้
ปัญญาประดิษฐ์	ที่	AI	ถูกน�ามาใช้ในการ
ตรวจตา	หรือเอกซเรย์ปอด	จะท�าให้รู้ผล
ได้ทันที	ซึ่งทั้งหมดนี้คือการใช้นวัตกรรม
เพ่ือการบริการให้เป็นประโยชน์ต่อคนไข้
สูงสุดครับ
เป้ำหมำยกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให ้
บริ ก ำ รหลั งจำก ได ้ รั บ ร ำง วั ล 
สถำนพยำบำลในดวงใจ
							เราจะยงัคงคอนเซป็ต์	การให้บรกิาร 
ที่สะดวกรวดเร็ว	 และเสียค ่าใช ้จ ่าย
น้อยที่สุด	 โดยพัฒนาเทคโนโลยี	 และ
นวัตกรรมที่จะท�าให้ต้นทุนทางการแพทย์ 
ถกูลง	ซึง่จะเพ่ิมประโยชน์ให้กับผูป้ระกนัตน 
มากข้ึน	ต่อมาคือการพัฒนาสุขภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ	ครบวงจร	และในอนาคตจะมี
การเปิดศูนย์การรักษาโรคส�าคัญ	ที่เสี่ยง 
ต่อการท�าให้เสียชีวิต	เช่น	สมอง	มะเร็ง	
และหวัใจ	ซึง่เราจะพัฒนาไปให้ถงึขัน้สงูสดุ

สถานพยาบาล
รางวัล

ในดวงใจ
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1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 15-65 ปบริบูรณ
3. เปนผูประกอบอาชีพอิสระ
4. ไมเปนลูกจางในบริษัท หางราน โรงงาน (ม.33)
5. ไมเปนผูประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
6. ไมเปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
7. ผูถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
   ขึ้นตนดวย เลข 0,6,7 (ยกเวนขึ้นตนดวย 00)
8. ผูพิการที่รับรูสิทธิก็สมัครได

หักบัญชีเงินฝากธนาคาร+เคานเตอร

ทีเอ็มบีธนชาต

ชอปป เพย

หลักฐานการสมัคร
ใชบัตรประชาชน

เพียงใบเดียวเทานั้น

หลักฐานการสมัคร
ใชบัตรประชาชน

เพียงใบเดียวเทานั้น

ผูประกันตนตามมาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่มีอายุไมต่ำกวา 15 ปบริบูรณ
และไมเกิน 65 ปบริบูรณ และไมเปนผูประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39

ผูประกันตนตามมาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่มีอายุไมต่ำกวา 15 ปบริบูรณ
และไมเกิน 65 ปบริบูรณ และไมเปนผูประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39

สำหรับผูประกันตนใชสมัครดวยตนเอง

เครือขายประกันสังคม ทั่วประเทศ

เซเวน - อีเลฟเวน ทุกสาขา

Big C ซุปเปอรเซ็นเตอรธนาคาร ธกส. ทุกสาขา

เว็บไซต www.sso.go.th

สายดวนประกันสังคม 1506

สมัครมาตรา 40 งายๆ
ไดดวยตัวเองที่
สมัครมาตรา 40 งายๆ
ไดดวยตัวเองที่
สมัครมาตรา 40 งายๆ
ไดดวยตัวเองที่

Big C ซุปเปอรเซ็นเตอร

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ


