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สารบัญ
Editor's Talk

 สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านวารสารประกันสังคมทุกท่าน พบกับฉบับสุดท้ายของปี 2560 ซึ่งเป็นเดือน 

ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ที่ผ่านมาส�านักงานประกันสังคมได้ด�าเนินงานให้ความคุ้มครองลูกจ้าง ผู้ประกันตน  

เพื่อเป็นการสร้างสวัสดิการ รวมทั้งการวางแผนเงินออมเพื่อการเกษียณตั้งแต่วัยท�างาน พร้อมสร้างความทัดเทียม  

ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ด้วยการน้อมน�าศาสตร์พระราชา เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาโดยตลอด

 ส�าหรับฉบับนี้ มีเรื่องราวที่ส�านักงานประกันสังคมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทาง 

การสมัครและช่องทางการช�าระเงินรวมทั้งการเพิ่มทางเลือกในการรับสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 แรงงานนอกระบบ 

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนในระบบ โดยการเพิ่มประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิม 400 บาท/เดือน 

เป็น 600 บาท/เดือน พร้อมได้รับประโยชน์จากประกันสังคมอีกมากมายเช่นเดิม นับเป็นของขวัญที่ส�านักงานประกันสังคมตั้งใจมอบให้

ผู้ประกันตนอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นหลักประกันสังคมชีวิตที่มั่นคงของชาวแรงงาน

 ภายในฉบับนี้ ยังมีความรู้คลายปมข้อสงสัยว่า ท�าไมต้องปฏิรูประบบบ�านาญชราภาพ รวมทั้งความรู้เรื่องโรคไตวายระยะสุดท้าย 

โรคเนื้อเน่าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และสาระน่ารู้อีกมากมาย แล้วพบกันใหม่ปี 2561 นะคะ สวัสดีค่ะ

บรรณาธิการ



วารสาร ประกันสังคม4 

รอบรั้ว สปส.
โดย...อรรถกร มณีจันทร์
ศูนย์สารนิเทศ

OS S

 ส�านักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ 
ครบวงจร ในงาน “Digital Government Summit 2017” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมเป็นสักขีพยาน 
การลงนามบันทึกข้อตกลง โดยส�านักงานประกันสังคมได้น�าเทคโนโลยีเข้าร่วมให้บริการประชาชน ได้แก่ การให้บริการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 
และการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่าน Web Application ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

 ส�านักงานประกันสังคม จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบ�านาญประกันสังคม เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อแนวทางการปฏิรูประบบบ�านาญประกันสังคม พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบ�านาญทั้งในและต่างประเทศ 
เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่จ�านวนประชากรในวัยท�างานมีแนวโน้มลดลง ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยระยะยาว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 นายจ้างสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม 
ถึงพฤศจิกายน 2560 โดยด�าเนินการทั้งสิ้น  12 ครั้งทั่วประเทศ  
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OS S รอบรั้ว ภูมิภาค
โดย...พรพิมล นิลพัฒน์
ศูนย์สารนิเทศ

 ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี จัดการประชุมสัมมนา 
สถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อกระตุ้น
จูงใจให้สถานพยาบาลยกระดับคุณภาพการให้บริการ โดยมีส่วน
ราชการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและสถานประกอบการ เข้าร่วม โดยมีการ
บรรยายให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเสวนาเรื่อง “นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพ รองรับ Thailand 
4.0” นิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพและสิทธิ
ประโยชน์ของผู ้ประกันตนในระบบประกันสังคม ณ ห้องประชุม
ทานตะวัน ชั้น 3 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

 ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา จัด “โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม” ครั้งที่ 8/2560 เพ่ือสร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันสังคม การเพิ่มสิทธิประโยชน์และ 
กฏหมายใหม่ ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาลและสื่อมวลชน 
ของจังหวัดพะเยา ล�าพูน เชียงใหม่ เชียงราย ล�าปาง แพร่ น่าน 
แม่ฮ่องสอนและอุตรดิตถ์ โดยมีการจัดเวทีเสวนางานประกันสังคม
พร้อมตอบข้อซักถามและรับข้อเสนอแนะจากผู ้เข้าร่วมโครงการฯ  
ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

 ส� านั ก งานประกั นสั งคมจั งหวั ด ระยอง  จั ด โครงการ  
"หน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน" 
พร้อมส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมออกหน่วย
ให้บริการในลักษณะบูรณาการ โดยมีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
กฎหมายด้านแรงงาน แนะแนวการฝึกอาชีพอิสระ และให้ค�าแนะน�า 
ปรึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
บริการด้านแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมในทุกด้าน ณ อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลต�าบลแกลงกะเฉด หมู่ 3 ต�าบลแกลง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

 ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา จัดพิธีมอบประกาศ
เกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนายจ้าง สถานประกอบการต้นแบบ 
การช�าระเงินสมทบดีเด่น ใน “โครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจ
ให้กับนายจ้างและสถานประกอบการ” เพื่อรองรับการขับเคลื่อน 
โครงการเมืองต้นแบบ สามเหล่ียม ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ณ โรงแรม  
การ์เด้น วิว เบตง จังหวัดยะลา
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เลขาธิการประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.40 
แรงงานนอกระบบ รับความคุ้มครองเพิ่ม

OS บอกเล่าแถลงไข
บทสัมภาษณ์ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
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 ส�านักงานประกันสังคม มอบของขวัญแก่แรงงานอาชีพอิสระ  
ให้มีหลักประกันท่ีม่ันคงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกันสังคม 
ภายใต้ เป ้าหมายประกันสังคมถ้วนหน้า เ พ่ือให ้สอดคล้องกับ 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน  
ในการลดความเหลื่อมล�้า สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ เพิ่มทางเลือก 
แก่ผู้ประกันตน มาตรา 40

สิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตน มาตรา 40 ตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
 ส�านักงานประกันสังคมพัฒนาการให้ความคุ้มครองของผู้ประกันตน มาตรา 40 และเพิ่มทางเลือกจากเดิมมี 2 ทางเลือก  
เป็น 3 ทางเลือก 

แต่ละทางเลือกต่างกันอย่างไร
 ทางเลือกที่ 1 ให้ความคุ้มครอง 3 กรณี คือ l เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย 
  l เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ 
  l ค่าท�าศพและเงินสงเคราะห์
 ทางเลือก 2 ให้ความคุ้มครอง 4 กรณี คือ l เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย 
  l เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ 
  l ค่าท�าศพและเงินสงเคราะห์ 
  l เงินออมกรณีชราภาพ
 ทางเลือก 3 ให้ความคุ้มครอง 5 กรณี คือ l เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย 
  l เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ 
  l ค่าท�าศพ 
  l เงินออมกรณีชราภาพ 
  l สงเคราะห์บุตร 

 ในขณะเดียวกัน ส�านักงานประกันสังคมพร้อมขับเคล่ือนการท�างานตามนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ 
รองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยการพัฒนาการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวก รวดเร็วและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของแรงงานนอกระบบที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีประโยชน์อย่างไร
 ส�านักงานประกันสังคมได้พัฒนาระบบการให้บริการ 
ขึ้นทะเบียนผ่านระบบอินเทอร ์เน็ต เพื่อเพิ่มช ่องทางการ 
ให้บริการ รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ม.40 ให้สะดวก รวดเร็ว 
ไม่มีข้อจ�ากัดด้านเวลา

ต้องท�าอย่างไรบ้าง
 ผู้ท่ีต้องการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
สามารถสมัครขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเองหรือให้ผู ้ อ่ืนสมัครให ้
ผ่าน https://www.sso.go.th/section40_regist/ หรือ 
ผ่านคิวอาร์โค้ด 



ขั้นตอนการสมัคร
 ผู ้สมัครเพียงกรอกเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน หมายเลขหลังบัตรประจ�าตัวประชาชน ค�าน�าหน้า ชื่อ นามสกุล  
วัน เดือน ปีเกิด e-mail 

แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าสมัครผ่านแล้วหรือไม่
 หากกรอกข้อมูลถูกต้องและผู้สมัครมีคุณสมบัติ ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้สมัครทราบ และด�าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้  
แต่หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรง ระบบจะแจ้งให้ทราบและไม่สามารถด�าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ 

เมื่อสมัครแล้ว จะต้องจ่ายเงินสมทบอย่างไร
 เมื่อได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว สามารถไปช�าระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เคาน์เตอร์
เซอร์วิส หรือช�าระผ่านตู้บุญเติม ทั่วประเทศ

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักงานประกันสังคม กทม.พื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ
Facebook ส�านักงานประกันสังคม หรือทาง www.sso.go.th และสายด่วน 1506

ธันวาคม  2560 7  

สิทธิประโยชน์ ได้รับความคุ้มครอง เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 
ทางเลือกที ่

1 
70 บาท 

ทางเลือกที ่
2 

100 บาท 

ทางเลือกที ่
3 

300 บาท 
กรณีประสบอันตราย
และเจ็บป่วย 

- นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ตั้งแต่ 1 วันข้ึนไป ได้รับเงิน
ทดแทนการขาดรายได้ วันละ 300 บาท  

- ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว
ตั้งแต่ 3 วันข้ึนไป ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ วันละ 200 บาท 
(ภายใน 1 ปี นับรวมกันมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้  ไม่เกิน 
30 วัน) 

- ไปพบแพทย์ (เป็นผู้ป่วยนอก) โดยแพทย์ไม่มีความเห็นให้หยุดพักรักษา
ตัวหรือแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวไม่เกิน 2 วัน มีใบรับรองแพทย์ 

    มาแสดงได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ คร้ังละ 50 บาท ปีละไม่เกิน 3 คร้ัง 

- จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 เดือน ใน 4 เดือนก่อนเดือนท่ีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย 

   

- นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ตั้งแต่ 1 วันข้ึนไป ได้รับเงิน
ทดแทนการขาดรายได้ วันละ 300 บาท  

- ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว
ตั้งแต่ 3 วันข้ึนไป ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท
(ภายใน 1 ปี นับรวมกันมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่
เกิน 90 วัน) 

   

กรณีทุพพลภาพ - ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 500 บาท – 1,000 บาท 
   ข้ึนอยู่กับระยะเวลาส่งเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 15 ปี เสียชีวิตระหว่าง 
   รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพได้รับค่าท าศพ 20,000 บาท 

-จ่ายเงินสมทบ 6 ใน 10 เดือน ก่อนทุพพลภาพ ได้รับ 500 บาทต่อเดือน 
-จ่ายเงินสมทบ 12 ใน 20 เดือนก่อนทุพพลภาพ ได้รับ 650 บาทต่อเดือน 
-จ่ายเงินสมทบ 24 ใน 40 เดือน ก่อนทุพพลภาพ ได้รับ 800 บาทต่อเดือน 
-จ่ายเงินสมทบ 36 ใน 60 เดอืน ก่อนทุพพลภาพ ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน 

   

- ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 500 บาท – 1,000 บาท  
ข้ึนอยู่กับระยะเวลาส่งเงินสมทบ ให้ตลอดชีวิต เสียชีวิตระหว่างรับเงิน
ทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพได้รับค่าท าศพ 40,000 บาท 

   

กรณีตาย - ได้รับเงินค่าท าศพ 20,000 บาท ให้กับผู้จัดการศพ 
- ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่ม 3,000 บาท ถ้าจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน 

ก่อนถึงแก่ความตาย 
- จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 ใน 12 เดือน ก่อนเดือนท่ีตายยกเว้นกรณีอุบัติเหตุ
จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนท่ีตาย หรือ 6 ใน 12 เดือน 
ก่อนเดือนท่ีตาย 

   

- ได้รับเงินค่าท าศพ 40,000 บาท ให้กับผู้จัดการศพ    

กรณีชราภาพ - ได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพเดือนละ 50 บาท  พร้อมผลประโยชน์ 
ตอบแทนรายปีตามท่ีส านักงานประกันสังคมประกาศก าหนดจ่ายเงิน
สมทบเพิ่มเติม (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน 

- เมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 

   

- ได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพเดือนละ 150 บาท พร้อมผลประโยชน์ 
    ตอบแทนรายปีตามท่ีส านักงานประกันสังคมประกาศก าหนดจ่ายเงิน 
    สมทบเพิ่มเติม (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน 
- จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินเพิ่มอีก 10,000 บาท 

   

กรณีสงเคราะห์บตุร - ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรคนละ 200 บาท บุตรแรกเกิดแต่ไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ 
คราวละไม่เกิน 2 คน ขณะรับเงินสงเคราะห์บุตร ต้องส่งเงินสมทบทุกเดือน -จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 24 ใน 36 เดือน  ขณะรับเงินสงเคราะห์บุตร 

ต้องส่งเงินสมทบทุกเดือน     

 



S SOS S รายงานพิเศษ
โดย...ดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์
ผู้ตรวจราชการกรม

ท�าไมต้องปฏิรูประบบบ�านาญเพื่อผู้ประกันตน ?

วารสาร ประกันสังคม8  

 (หน่วย : %)

 กองทุนประกันสังคมมีผลบังคับใช้ครั้งแรกในปี 2534 ระยะแรกให้ความคุ้มครองผู้ประกันตน 4 กรณีคือ เจ็บป่วย คลอดบุตร 
ทุพพลภาพและตาย ต่อมาได้เพิ่มความคุ้มครองอีก 2 กรณีคือ ชราภาพและสงเคราะห์บุตร ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2541 และคุ้มครอง
กรณีว่างงานมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 โดยนายจ้าง ลูกจ้างต้องสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเท่ากันร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 
และรัฐบาลร้อยละ 2.75 ของเพดานค่าจ้าง 1,650 - 15,000 บาท ตั้งแต่ปี 2534 ถึงปัจจุบันไม่เคยมีการปรับฐานค่าจ้างที่ใช้ในการค�านวณ
เงินสมทบให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจมาเป็นเวลา 27 ปีแล้ว แบ่งเป็นสัดส่วน ดังนี้

อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 33
(1,650-15,000) ผู้ประกันตนมาตรา 39 

(4,800)
ประเภทประโยชน์ทดแทน

อัตราตามที่
กฎหมายก�าหนด

ลูกจ้าง นายจ้าง รัฐบาล

เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย 1.5 1.5 1.5 1.5 3

ชราภาพและสงเคราะห์บุตร 3 3 3 1 6

ว่างงาน 5 0.5 0.5 0.25 -

รวม 9.5 5 5 2.75 9

 เดิมส�านักงานประกันสังคมได้ก�าหนดสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพไว้ว่า ถ้าผู้ประกันตนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และส้ินสภาพ 
การเป็นผู้ประกันตน มีการส่งเงินสมทบในส่วนของสงเคราะห์บุตรและชราภาพครบ 180 เดือน (15 ปี) ให้ได้รับเงินบ�านาญชราภาพ 
เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการค�านวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 
และให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบ�านาญชราภาพอีกร้อยละ 1 ต่อระยะเวลาการส่งเงินสมทบครบทุก 12 เดือน ส�าหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบ
เกิน 180 เดือน
                จะได้อัตราบ�านาญ = 15% + 1% + … + 1%

 จากสูตรค�านวณอัตราบ�านาญดังกล่าว  ถ้าผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ 30 ปี จะได้อัตราบ�านาญร้อยละ 30 {15+(15x1)} 
ของค่าจ้างเฉลี่ย ซ่ึงทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ให้ค�าแนะน�าว่าผู้เกษียณอายุควรจะต้องมีบ�านาญไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
ของรายได้เดิมก่อนเกษียณจึงจะเพียงพอแก่การยังชีพ จากเหตุผลดังกล่าว ทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาเกิดสิทธิรับบ�านาญของผู้ประกันตน 
ส�านักงานประกันสังคมจึงได้ปรับสูตรในการค�านวณอัตราบ�านาญใหม่เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เป็น

                  อัตราเงินบ�านาญใหม่ (ใช้อยู่ปัจจุบัน)  = 20% + 1.5% + … + 1.5%

 ถ้าผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ 30 ปี จะได้อัตราบ�านาญร้อยละ 42.5 {20+(15x1.5)}
ของค่าจ้างเฉลี่ย ซึ่งสูงกว่าอัตราขั้นต�่าที่ ILO ก�าหนด
 จากสูตรการค�านวณอัตราบ�านาญน้ี จะท�าให้ผู้ประกันตนสามารถวางแผนการออมเงิน
เพื่อไว้ใช้จ่ายในอนาคตได้ ซึ่งมีตัวแปรหลักอยู่สองตัวที่จะส่งผลต่อจ�านวนเงินบ�านาญรายเดือนคือ 
ระยะเวลาการส่งเงินสมทบ และฐานค่าจ้างที่ใช้ในการค�านวณเงินสมทบ เพื่อให้ผู้ประกันตน 
เมื่อต้องเป็นผู้สูงวัยมีเงินบ�านาญเพียงพอต่อการยังชีพอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ต้องเป็น
ภาระของครอบครัว ชุมชน และรัฐ ทั้งยังสามารถจุนเจือครอบครัวในยามวิกฤติได้ ILO และ 
นักวิชาการด้านแรงงานต่างๆ จึงมีข้อเสนอแนะให้ส�านักงานประกันสังคมจ�าเป็นต้องเร่งปฏิรูป
ระบบบ�านาญประกันสังคมให้ทันรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย  
ซึ่งก�าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 หมายความว่าจะมีคนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ



แนวทางให้ผู้ประกันตนมีเงินบ�านาญเพิ่มขึ้น
 1.  ปรับเพดานค่าจ้าง 
 2.  ปรับขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ�านาญ 5 - 10 ปี
 3.  ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพ
 4.  ปรับสูตรการค�านวณบ�านาญชราภาพ
 ในการปรับเพดานค่าจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 1,650 - 15,000 บาท เป็น 3,600 - 20,000 บาท ผู้ประกันตนที่ต้องส่งเงิน
สมทบเพิ่มมีประมาณ 3 ล้านคน โดยคิดที่ร้อยละ 5 ของค่าจ้างจริงที่ไม่เกิน 20,000 บาท และผู้ประกันตนมาตรา 39 จาก 4,800 บาท 
เป็น 7,800 บาท มีประมาณ 1.37 ล้านคน แต่สิทธิประโยชน์ที่เป็นรูปตัวเงินก็จะแปรผันตามฐานค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ดังตัวอย่าง

 
 
 

 

 

 ส�าหรับการปรับขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ�านาญ 5 - 10 ปี จะมีผลกับการเพิ่มอัตราบ�านาญโดยตรง ดังตัวอย่าง

  ถ้าเลือกปรับเพดานค่าจ้างเพียงอย่างเดียว ผู้ประกันตนที่ฐานค่าจ้าง 15,000 บาท ส่งเงินสมทบกรณีชราภาพครบ 30 ปี จากเดิม
ได้บ�านาญ 6,375 บาท/เดือน จะขยับขึ้นเป็น 8,500 บาท/เดือน
 ถ้าเลือกปรับขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ�านาญ 5 - 10 ปีอย่างเดียว ผู้ประกันตนท่ีฐานค่าจ้าง 15,000 บาท ส่งเงินสมทบกรณี
ชราภาพครบ 30 ปี จากเดิมได้บ�านาญ 6,375 บาท/เดือน จะขยับขึ้นเป็น 8,625 บาท/เดือน
 ถ้าเลือกปรับทั้งเพดานค่าจ้างและปรับขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ�านาญ 5 - 10 ปี ผู้ประกันตนที่ฐานค่าจ้าง 15,000 บาท  
ส่งเงินสมทบกรณีชราภาพครบ 30 ปี จากเดิมได้บ�านาญ 6,375 บาท/เดือน จะขยับขึ้นเป็น 11,500 บาท/เดือน
 ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องปฏิรูประบบบ�านาญประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตน?
 เวลาไม่รอใคร ผู้ประกันตนทุกคนต้องตัดสินใจเลือก ว่าคุณจะเป็น?
 ผู้อาวุโสที่สง่างามสามารถช่วยเหลือครอบครัวยามวิกฤตได้ หรือ ผู้สูงวัยที่เป็นภาระของครอบครัวที่คุณรัก 
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สิทธิประโยชน์ในรูปตัวเงินจากการปรับเพดานค่าจ้าง(บาท)
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39

15,000 20,000 4,800 7,800

เงินสงเคราะห์กรณีตาย
 - ส่งเงินสมทบ ตั้งแต่ 3 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี
 - ส่งเงินสมทบ ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

2 เท่าของค่าจ้าง
6 เท่าของค่าจ้าง

30,000
90,000

40,000
120,000

9,600
28,800

15,600
46,800

เงินสงเคราะห์กรณีคลอดบุตรของผู้ประกันตนหญิง 1.5 เท่าของค่าจ้าง 22,500 30,000 7,200 11,700

เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย 50% ของค่าจ้าง 7,500 10,000 2,400 3,900

เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ 50% ของค่าจ้าง 7,500 10,000 2,400 3,900

บ�านาญชราภาพส่งเงินครบ 15 ปี 20% ของค่าจ้าง 3,000 4,000 960 1,560

เงินบ�านาญตามระยะเวลาสมทบ (มาตรา 33 และมาตรา 39)
ปรับเพดานค่าจ้าง + เพิ่มอายุเกษียณ



มาตรา 40 สิทธิที่เข้าถึง “อาชีพอิสระ”
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S SOS S รายงานพิเศษ
โดย...ป้าแดง ข้าวแกงซอย 40

 ประชาชนชาวไทยที่มีอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์ เกษตรกรหรืออ่ืนๆ ท่านสามารถเป็นผู้ประกันตนกับ
ส�านักงานประกันสังคมได้ตามมาตรา 40 ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย, เงินทดแทนการ
ขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ, ค่าท�าศพ, เงินสงเคราะห์กรณีตาย, สงเคราะห์บุตร, บ�าเหน็จชราภาพ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและ

สมัครได้ที่ส�านักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

การช�าระเงิน สามารถเลือกได้หลากหลายช่องทางตามความสะดวก ได้แก่ 

หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 กรุงไทย  กรุงศรีอยุธยา ธนชาต ไทยพาณิชย์

 กสิกรไทย กรุงเทพ ออมสิน ธ.ก.ส. 

จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ 

 กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ธ.ก.ส.

 เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตัส 
  
 และล่าสุด ส�านักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางการรับช�าระเงินผ่าน “ตู้บุญเติม” ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ เพื่อเพิ่ม
การอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 
 ส�าหรับตู้บุญเติมคือตู้เติมเงินออนไลน์สีส้มสดใส ตั้งอยู่ตามชุมชน ร้านค้า โรงเรียน โรงพยาบาลกว่า 100,000 ตู้
ทั่วประเทศ วิธีการช�าระเงินเพียงกรอกหมายเลขประจ�าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ หน้าจอจะแสดงรายละเอียด
ของผู้ประกันตนพร้อมเดือนท่ีผู้ประกันตนสามารถช�าระเงินสมทบได้ เม่ือท�ารายการเรียบร้อยแล้วจะมี SMS แจ้งให้ทราบ 
โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60 – 31 ม.ค. 61 จะคิดค่าบริการรายการละ 5 บาทเท่านั้น หลังจากนั้นค่าบริการรายการละ 7 บาท

 และนี้เป็นอีกหนึ่งความคุ้มครองท่ีส�านักงานประกันสังคมมุ่งมั่นใส่ใจดูแล เพื่อให้คนไทยมีหลักประกันชีวิต 
ที่มั่นคง บริการทันสมัย สะดวก เชื่อถือได้ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม



S SOS S รายงานพิเศษ
โดย...พรพิมล นิลพัฒน์
ศูนย์สารนิเทศ

คนพิการใช้สิทธิประกันสังคมได้แล้ว!!
คนพิการที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สามารถเลือกใช้

สิทธิการรักษาพยาบาลจากส�านักงานประกันสังคม
หรือสิทธิบัตรทองได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง

พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

กรณีเจ็บป่วย

กรณีทุพพลภาพ

กรณีสงเคราะห์บุตร

กรณีว่างงาน

กรณีคลอดบุตร

กรณีเสียชีวิต

กรณีชราภาพ
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คนพิการที่เป็นผู้ประกันตน
หากต้องการใช้สิทธิประกันสังคม
สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่

ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา
ทุกแห่งทั่วประเทศ

 สืบเนื่องจากการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมค�าสั่ง 
หัวหน้า คสช.ที่ 58/2559 เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ในส่วนสิทธิของคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดยเปิดโอกาส
ให้สามารถเลือกใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคมหรือสิทธิบัตรทองอย่างใดอย่างหนึ่งได้ และหากการเลือกใช้
ประกันสังคมหรือประกันสุขภาพไม่ตอบรับกับความต้องการก็สามารถเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง 
 นอกจากน้ีผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตนไม่ว่าจะเลือกใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจากส�านักงานประกันสังคมหรือ 
จากบัตรทอง ยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมเหมือนเดิม ได้แก่ เจ็บป่วย (ซึ่งรวมถึงเงินค่าทดแทน 
การขาดรายได้กรณีพักรักษาตัวตามค�าส่ังแพทย์ของคนพิการที่เป็นผู้ประกันตน) คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต 
สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงานอีกด้วย



Inside SSO บอกข่าว เล่าเรื่อง
โดย...ชาญชัย ประเสริฐสุข
ศูนย์สารนิเทศ
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1

ขั้นตอนการสมัครขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

เข้าไปสมัครที่ http://www.sso.go.th/section40_regist/

หรือสแกน QR Code

ระบบแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทันที

โดยส่ง SMS ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ส�านักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ 1506 www.sso.go.th

ช�าระเงินได้ที่

เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ในร้านสะดวกซื้อ

เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

ตู้เติมเงินออนไลน์

2

3

4

กรอกเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก และเลขหลังบัตรประจ�าตัวประชาชน
กรอกชื่อ นามสกุล และข้อมูลส่วนบุคคล เลือกการจ่าย

ทางเลือกที่ 1  จ่าย 70 บาท/เดือน คุ้มครอง 3 กรณี 
 คือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย
ทางเลือกที่ 2  จ่าย 100 บาท/เดือน คุ้มครอง 4 กรณี 
 คือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ

กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และยืนยืนความถูกต้องของข้อมูล



สิทธิประกันสังคม มาตรา 40
ส�าหรับพ่อค้า แม่ค้า และผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร
600 บาท/บุตร 1 คน

ของขวัญปีใหม่
จากส�านักงานประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตน

Inside SSO บอกข่าว เล่าเรื่อง
โดย...ชาญชัย ประเสริฐสุข
ศูนย์สารนิเทศ
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ทางเลือกที่

1
ทางเลือกที่

2
ทางเลือกที่

3
ผู้ประกันตนจ่าย

70 บาท/เดือน

(รัฐบาลสมทบ 20 บาท)

ผู้ประกันตนจ่าย

100 บาท/เดือน

(รัฐบาลสมทบ 50 บาท)

ส�าหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย
คราวละไม่เกิน 3 คน

จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

ผู้ประกันตนจ่าย

300 บาท/เดือน

(รัฐบาลสมทบ 150 บาท)

                                                  ทางเลือก 1 2 3
สิทธิประโยชน์
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 3 3 3
2. กรณีทุพพลภาพ 3 3 3
3. กรณีตาย 3 3 3
4. กรณีชราภาพ (เงินบ�าเหน็จ) 7 3 3
5. กรณีสงเคราะห์บุตร 7 7 3



OS S ดูแลสุขภาพกับประกันสังคม
โดย...กนกนันท์ วีริยานันท์ 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการบ�าบัดทดแทนไตและปลูกถ่ายอวัยวะ
กลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์  ส�านักจัดระบบบริการทางการแพทย์ 
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เมื่อป่วยเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

 ตอนน้ีจะเป ็นภาคต ่อจากเดือนพฤศจิกายน 2560  

ตอนสัญญาณเตือนภัยโรคไต ซ่ึงจะมาพูดถึงกรณีที่ร ่างกาย 

ไม่สามารถรักษาไตไว้ได้ และได้รับการวินิจฉัยให้เป็นผู้ป่วยไตวาย

เร้ือรังระยะสุดท้ายแล้ว ส�านักงานประกันสังคมจะดูแลท่าน 

ในรูปแบบใดได้บ้าง ก่อนอื่นเรามาท�าความรู้จักอาการของภาวะ 

ไตวายกันก่อนนะคะ 

 อาการของไตวาย เกิดจากการมีของเสียคั่งในเลือด  

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเสียจากการใช้พลังงานของร่างกาย โดยเฉพาะ

สารยูเรีย (Urea คือสารประกอบอินทรีย์เคมีในกลุ่มของไนโตรเจน 

ซึ่งมักเป็นสารปลายทางจากการใช้พลังงานจากโปรตีน) ดังนั้น 

จึงเรียกภาวะมีของเสียคั่งนี้ว่า ยูรีเมีย หรือ ยูเรเมีย (Uremia)  

ซึ่งอาการที่พบได้บ่อย คือ

  l คลื่นไส้ อาจอาเจียน เบื่ออาหาร ผอมลง/น�้าหนักลด/ 

  ท้องเสีย

  l นอนไม่หลับ ผิวหนังด�าคล�้าจากของเสีย เป็นสาเหต ุ

  ให้เกิดสารให้สีของผิวหนังเปลี่ยนแปลง

  l ปัสสาวะผิดปกติไปจากเดิม ได้แก่ การปัสสาวะบ่อย  

  โดยปริมาณปัสสาวะในแต่ละครั้งอาจมากโดยสีปัสสาวะ 

  จะใสใกล ้สีของน�้ า  หรืออาจป ัสสาวะน ้อยครั้ งมาก  

  หรือไม ่มีป ัสสาวะ และแต ่ละคร้ังปริมาณปัสสาวะ 

  จะน้อยมาก โดยสีปัสสาวะจะเข้มมากขึ้น

  l คันตามเนื้อตัว จากของเสียที่ ค่ัง ก่อการระคายเคือง 

  ต่อผิวหนัง

  l เป็นตะคริวบ่อย กล้ามเนื้ออ่อนแรง

  l หัวใจเต้นผิดปกติ หายใจหอบเหนื่อย (หายใจล�าบาก)

 สิ่งที่ควรกระท�า เมื่อมีอาการตามที่กล่าวมา ท่านควรรีบไป

พบแพทย์ ณ โรงพยาบาลตามสิทธิของท่าน ซ่ึงในช่วงที่มีอาการ 

ไตวาย การรักษาส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วย 

จึงอยู่ในการดูแลรักษาจากแพทย์และพยาบาล แต่เมื่อแพทย์อนุญาต

ให้กลับบ้านได้แล้ว ท้ังผู้ป่วยและครอบครัวควรต้องปฏิบัติตามที่

แพทย์ พยาบาลแนะน�าอย่างถูกต้องและเคร่งครัด ซึ่งโดยทั่วไป 

การรักษา แพทย์จะเริ่มจากควบคุมโรคท่ีเป็นปัจจัยเสี่ยง และ

แนะน�าให้ผู้ป่วยระมัดระวังการกินยาต่างๆ อาหาร สมุนไพรต่างๆ 

เห็ดแปลกๆ จ�ากัดน�้าดื่มและประเภทอาหาร ตามที่แพทย์ พยาบาล

แนะน�าอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอาหารเค็ม (เกลือโซเดียม/

เกลือแกง) และเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อแดง (เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) 

ที่ส�าคัญท่านควรกินยาต่างๆ ที่แพทย์สั่งให้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ขาดยา 

และออกก�าลังกาย เคลื่อนไหวร่างกายตามควรกับสุขภาพสม�่าเสมอ 

รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน เพราะผู้ป่วยไตวายมักติดเชื้อได้ง่าย และ

เมื่อติดเชื้อมักเป็นการติดเชื้อที่รุนแรง



 รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี ส�านักงาน

ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่ www.sso.go.th หรือ

สายด่วนประกันสังคม 1506

เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง
ระยะสุดท้าย 
 แม้จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังบางราย

อาจมีการด�าเนินของโรคแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป จนในที่สุดเข้าสู ่

ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย นั้นหมายถึงว่ามีน�้าและของเสียค่ัง 

ในร่างกาย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการบวม หอบเหนื่อย คลื่นไส้อาเจียน 

อ่อนเพลีย ในรายที่เป็นมากอาจมีเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ สับสน ซึมลง

และชักได้ 

 ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวจ�าเป็นต้องได้รับการบ�าบัดทดแทนไต 

(renal replacement therapy ; RRT) ได้แก่ การฟอกเลือด 

ด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) การล้างไตทางหน้าท้อง  

(peritoneal dialysis) หรือการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (kidney  

transplantation)

ความคุ้มครองจากสิทธิการรักษา
ของส�านักงานประกันสังคม 

 กรณีที่ผู ้ประกันตนเป็นโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย  

ให้รีบยื่นขอใช้สิทธิการบ�าบัดทดแทนไต ณ ส�านักงานประกันสังคม

ได ้ทุกแห ่งทั่ วประเทศ เมื่อท ่านได ้รับการอนุมัติสิทธิจาก 

คณะกรรมการการแพทย์แล้ว ส�านักงานประกันสังคมจะจ่าย 

ค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

ให้แก่สถานพยาบาลที่ส�านักงานประกันสังคมก�าหนดไม่เกิน  

1,500 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 4,500 บาท/สัปดาห์ หรือในกรณ ี

ที่ผู้ประกันตนเลือกวิธีล้างช่องท้องด้วยน�้ายาอย่างถาวร ส�านักงาน

ประกันสังคมจะจ่ายเงินค่าตรวจรักษาและค่าน�้ายาล้างช่องท้อง

พร้อมอุปกรณ์ ให้สถานพยาบาลในความตกลง ไม่เกินเดือนละ 

20,000 บาท (ทั้ง 2 วิธีหากมีค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเกินให้อยู่

ในความรับผิดชอบของผู้ประกันตน) 

 ทั้งนี้ ส�านักงานประกันสังคมยังจ่ายเงินค่าเตรียมเส้นเลือด

ส�าหรับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ หรือ 

ค่าวางท่อรับส่งน�้ายาเข้าออกช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ ให้แก  ่

ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาลที่ให้บริการผู้ประกันตนในอัตรา 

ไม่เกิน 20,000 บาท/ราย/2 ปี กรณีที่ผู ้ประกันตนได้ใช้สิทธิ 

ค่าบริการทางการแพทย์ดังกล่าวครบ 20,000 บาท/ราย/2 ปีแล้ว 

หากในช่วงเวลา 2 ปีนั้น ผู้ประกันตนมีความจ�าเป็นต้องเตรียม

เส้นเลือดหรือแก้ไขเส้นเลือดส�าหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

หรือต้องท�าการวางท่อรับส่งน�้ายาล้างช่องท้องใหม่ ส�านักงาน

ประกันสังคมจะจ่ายเพิ่มให้ผู ้ประกันตนหรือสถานพยาบาลท่ีให้

บริการแก่ผู้ประกันตนในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาท

 แม้ว ่าการบ�าบัดทดแทนไตจะท�าให้ผู ้ป ่วยเสมือนมีไต

ท�างานได้ใกล้เคียงคนปกติ โดยสามารถท�าหน้าที่ของไตในการ

ก�าจัดของเสีย ควบคุมสมดุลน�้าและอิเล็กโทรไลต์ รวมถึงการสร้าง

ฮอร์โมนต่างๆ อย่างไรก็ตามการบ�าบัดทดแทนไตในแต่ละวิธี 

ล้วนมีข้อจ�ากัด เช่นการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กับ 

การบ�าบัดทดแทนไต ผู ้ป่วยบางรายมีความดันโลหิตต�่าลงหรือ 

เกิดอาการในระบบหัวใจและหลอดเลือดจากการฟอกเลือดด้วย

เครื่องไตเทียม ผู ้ป่วยบางรายเกิดภาวะติดเช้ือจากการล้างไต 

ทางหน้าท้อง รวมท้ังการบ�าบัดทดแทนไตอาจรบกวนคุณภาพชีวิต

ของผู ้ป่วยรวมถึงญาติผู ้ดูแล เช่นในกรณีท่ีผู ้ป่วยต้องเดินทาง 

มาโรงพยาบาลสัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้งเพื่อท�าการฟอกเลือดด้วย 

เคร่ืองไตเทียม ในปัจจุบันการรักษาแบบประคับประคองจึงเป็น

ทางเลือกหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ซึ่งคล้ายกับ 

การรักษาโรคที่มีความรุนแรงที่คาดว่าผู้ป่วยมีระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ 

(life expectancy) ที่ไม่นานเช่นในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะรุนแรง  

ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้าย โรคปอดระยะรุนแรง เป็นต้น 

 ครั้งหน้าจะมาพูดถึงการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย

และอีกวิธีหนี่งของการบ�าบัดทดแทนไต นั่นก็คือการปลูกถ่ายไต 

ห้ามพลาดนะคะ 

ธันวาคม  2560 15  



 คอลัมน์จับกระแสนายจ้างฉบับน้ีขอพาท่านผู้อ่านทุกท่าน
พบกับคุณสาลี่ เหว่าด้วง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท หลักเมืองถาวร
ฮอนด้าคาร์ส์ จ�ากัด จังหวัดสุพรรณบุรี ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราว
ความรู ้สึกดีๆ ท่ีมีต ่อส�านักงานประกันสังคมให้ได ้รับทราบ  
ไปติดตามกันว่าบริษัทแห่งน้ีประกอบกิจการประเภทใด มีมุมมอง
และความรู้สึกอย่างไรกับระบบประกันสังคม

ประเภทของกิจการ จ�านวนลูกจ้างผู ้ประกันตน 
ในสถานประกอบการ และมีการให้การดูแลลูกจ้าง 
ผู้ประกันตนทางด้านสวัสดิการต่างๆ อย่างไร

 F	บริษัท หลักเมืองถาวรฮอนด้าคาร์ส์ จ�ากัด 
ประกอบกิจการเกี่ยวกับตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ฮอนด้า  
ขายรถยนต์ ซ ่อมรถยนต์ ขายอะไหล ่ มีลูกจ ้าง 
ในสถานประกอบการประมาณ 90 คน ส�าหรับสวัสดิการ  
ที่นอกเหนือจากประกันสังคมแล้วยังมีสวัสดิการอื่นๆ 
เช่น ประกันอุบัติเหตุ เงินสะสม ตรวจสุขภาพประจ�าปี  
ชุดฟอร์มพนักงาน 

มุมมองการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ผู ้ประกันตนกับ
ส�ำนักงำนประกันสังคม 

 F ส�าหรับการขึ้นทะเบียนนายจ ้างและ 
ผู้ประกันตน ถือว่าเป็นเร่ืองที่ดีไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์
ด ้านการรักษา สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรและ
สงเคราะห์บุตร ซึ่งดีส�าหรับผู้ประกันตนที่เป็นผู้หญิง  
สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ก็เป็นการเงินออมไว้ให้กับ 
ผู้ประกันตนในอนาคต

กำรเพิ่มช่องทำงกำรช�ำระเงินสมทบและกำรรับประโยชน์ทดแทน
จำกส�ำนักงำนประกันสังคม

 F	ในการเพิ่มช่องทางการช�าระเงินสมทบและการรับประโยชน์
ทดแทนของส�านักงานประกันสังคม มองว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะการติดต่อ
กับส�านักงานประกันสังคมใช้เวลาค่อนข้างนาน โดยมีนายจ้างจ�านวน
มาก ที่เข้าไปติดต่อในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน หลังจากที่ประกันสังคม
เพิ่มช่องทางในการยื่นแบบการช�าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
และการช�าระเงินผ่านธนาคาร ท�าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นับว่าเป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสมอย่างมาก 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงงำนประกันสังคม เพื่อประโยชน์ของ
ลูกจ้างและผู้ประกันตน

 F	อยากเสนอแนะให้ส�านักงานประกันสังคมจัดอบรม 
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการย่ืนแบบ เพ่ือให้พนักงานมีความรู ้
ความเข้าใจท่ีดี หากในอนาคตประกันสังคมจะมีการขยายฐานค่าจ้าง
และการจัดเก็บเงินสมทบที่เ พ่ิมข้ึนจากเดิมเดือนละ 750 บาท  
เป็นเดือนละ 1,000 บาท มองว่าจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
ลูกจ้างพอสมควร และแน่นอนว่าต้องมีข้อขัดแย้งกับนโยบายดังกล่าว
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพราะผู้ประกันตนจะเกิดการเปรียบเทียบกับ
ประกันชีวิตในเรื่องการรักษาพยาบาล ซึ่งมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก 
และจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกจ้างในสถานประกอบการ 
หลายเสียงอยากให้ประกันสังคมเพิ่มทางเลือกในการรับเงินชราภาพ 
โดยสามารถเลือกได้ว่าจะขอรับเป็นบ�าเหน็จหรือบ�านาญ เพราะแต่ละคน
มีความต้องการหรือเหตุผลความจ�าเป็นท่ีต่างกันออกไป แต่ต้องศึกษา
กันอีกว่าประกันสังคมจะพัฒนาไปในรูปแบบไหน 

บริษัท หลักเมืองถำวรฮอนด้ำคำร์ส์ จ�ำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี

OS S จับกระแสนายจ้าง
โดย...วิจักขณ์ พฤกษุโช
ศูนย์สารนิเทศ

วารสาร ประกันสังคม16  

SUPERMARKET

HOTEL



 คอลัมน์ฟังเสียงลูกจ้างฉบับนี้ ขอพาทุกท่านมาพบกับ 
คุณเกศสุดา ศรีทองสุข พนักงานฝ่ายบัญชีลูกจ้างบริษัท  
หลักเมืองถาวรฮอนด้าคาร์ส ์ จ�ากัด จังหวัดสุพรรณบุรี  
ซึ่งจะมาบอกเล่าถึงความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแห่งนี้ 
และมุมมองจากการได้รับความคุ้มครองจากส�านักงานประกันสังคม 
เรื่องราวต่างๆ จะเป็นอย่างไร ขอเชิญท่านผู้อ่านติดตามอ่านกันได้
ในฉบับนี้

เริ่มเป็นผู้ประกันตนมากี่ปี นายจ้างให้การดูแลสวัสดิการด้านใดบ้าง 

 F เป็นผู ้ประกันตนมาประมาณ 15 ปีแล้ว ก่อนหน้านี้ 
เคยท�างานมาหลายบริษัท โดยสวัสดิการที่ได้รับจากบริษัทนี้นอกเหนือ
จากประกันสังคม คือ ประกันชีวิต โดยนายจ้างช่วยออกด้วยส่วนหนึ่ง  
ค่าคอมมิชชั่น โบนัส ชุดฟอร์มพนักงาน 

ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรได้รับควำมคุ ้มครองจำกส�ำนักงำน 
ประกันสังคม กำรน�ำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกำรรับ 
สิทธิประโยชน์

 F ส่วนตัวก็มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน  ์
ของประกันสังคมอยู่บ้าง ที่จริงไม่ค่อยได้ใช้สิทธิเท่าไหร่ แค่เคยใช้สิทธิ
เบิกค่าทันตกรรมอย่างเดียว หากถามถึงการน�าส่งเงินสมทบประกันสังคม 
คิดว่าเงินท่ีถูกหักคุ้มค่ากับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคมแล้ว 
และหากในอนาคตประกันสังคมจะมีการปรับเพิ่มการจัดเก็บเงินสมทบ
เป็น 1,000 บาท คิดว่าเป็นการช�าระเงินที่สูงพอสมควร หากอนาคต 
มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้น เช่น การเบิกสิทธิประโยชน  ์

กรณีทันตกรรม ก็ถือว่าคุ้มค่ากับเงินสมทบที่น�าส่งให้กับประกันสังคม

บริษัท หลักเมืองถำวรฮอนด้ำคำร์ส์ จ�ำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี

ฟังเสียงลูกจ้าง
โดย...กชนัท ศุตรีผล
ศูนย์สารนิเทศ

OS S
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ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงงำนประกันสังคม เพื่อประโยชน์
ของลูกจ้างและผู้ประกันตน

 F	จากการที่ เคยไปติดต ่อกับส�านักงาน

ประกันสังคม ก็ได้รับความสะดวกดีคนไม่เยอะไม่วุ่นวาย 

แต่สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ 

ในตัวเมืองสุพรรณมีน้อยมาก ท�าให้การเข้ารับบริการ 

ไม่ได้รับความสะดวก การบริการล่าช้าคนรอรับบริการ 

ในโรงพยาบาลเยอะมาก ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพ่ิม 

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเครือข ่ายเ พ่ิมขึ้น  

เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

SUPERMARKET

HOTEL
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OS S SSO COMICS
โดย...พรพิมล นิลพัฒน์
ศูนย์สารนิเทศ



เกิดเดือนธันวาคม
(ไพ่พระรามแผลงศร)
การงาน เหนื่อย ต่อสู้แก้ไขปัญหา อาจได้ท�างานที่ใหม่
การเงิน  มีเงินใช้สบายไม่ขาดมือ 
สุขภาพ  ระวังเชื้อไวรัสที่อาจติดต่อโดยไม่ได้ระวังตัว

เกิดเดือนมกราคม
(ไพ่ขงเบ้ง)
การงาน จะได้ท�างานท่ีเคยหวังไว้และเป็นสิ่งที่ชอบ  

ใช้วาทศิลป์ติดต่อประสานงาน 
การเงิน ระวังคนจะมาให้ช่วยเหลือ อาจถูกหลอกและ

จะมีปัญหาตามมา 
สุขภาพ อ่อนเพลียหน้ามืด เวียนหัว ระบบหมุนเวียน

เลือดไม่ดี

เกิดเดือนกุมภาพันธ์
(ไพ่พระแม่คงคา)
การงาน มีป ัญหาเรื่องบริวารมาให ้แก ้ไข ปวดหัว  

แต่สามารถจัดการได้ 
การเงิน  หารายได้หลายทาง มีความคล่องตัวในการ

หมุนเงิน 
สุขภาพ  ระวังล�าไส้อักเสบ ท้องอืด ท้องเฟ้อ

เกิดเดือนมีนาคม
(ไพ่พระนางสุพรรณมัจฉา)
การงาน กดดัน มีการแข่งขันให้บรรลุเป้าหมาย 
การเงิน เหนื่อยใจ กาย กว่าจะได้เงินมา วิตกกังวล  

ไม่ค่อยกล้าใช้เงิน 
สุขภาพ ให้ระมัดระวังระบบขับถ่าย กระเพาะปัสสาวะ

เกิดเดือนเมษายน
(ไพ่พระพาย)
การงาน โดนกดดันอย ่างมาก มีการเปลี่ยนแปลง 

ให้ตัดสินใจ 
การเงิน ห้ามยุ่งกับเงินที่ไม่ถูกต้อง จะเดือดร้อน อย่า 

ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
สุขภาพ ระวังปวด เสียดท้อง อย่าเครียดหรือวิตกกังวล

เกินไป

เกิดเดือนพฤษภาคม
(ไพ่พระกฤษณะ)
การงาน จะต้องใช้ค�าพูดในการติดต่อ จะส�าเร็จได้ง่าย 
การเงิน มีใช้ไม่ขาดมือ แต่เข้าซ้ายจ่ายขวา บริหารเงิน

ให้ดี 
สุขภาพ ควรตรวจสุขภาพ ระวังเรื่องเล็กกลายเป็น 

เรื่องใหญ่

เกิดเดือนมิถุนายน
(ไพ่ขุนแผนกับนางพิมพิลาไลย)
การงาน มีความท้าทาย ความเสี่ยงในงานใหม่ๆ ต้องแข่งขัน 

แต่ส�าเร็จด้วยดี 
การเงิน  ระวังถูกหลอกลวง หาผลประโยชน์ 
สุขภาพ  ระวังขาดสารอาหาร วิตามิน และอาการเสื่อม

ตามอายุ

เกิดเดือนกรกฎาคม
(ไพ่พญาพาลีจับปูทศกัณฐ์)
การงาน  เหนื่อย ขี้เกียจ อยากพักผ่อน 
การเงิน  ได้ด้วยความสามารถของตัวเอง เหนื่อยหน่อย 

แต่ได้รับผลตอบแทนดี 
สุขภาพ  เจ็บป่วยจากหน้าที่การงาน ระวังการกินอาหาร

ไม่ตรงเวลา

เกิดเดือนสิงหาคม
(ไพ่พญาราชสีห์)
การงาน ต้องอดทน รอบคอบ ใช้เวลานาน แต่งานจะมี

คุณภาพ ไม่ผิดพลาด 
การเงิน   ใช้เงินเก่ง ซื้อของกระจุกกระจิก ไร้สาระ
สุขภาพ  ทานอาหารให้ครบ บ�ารุงร่างกายให้ดี

เกิดเดือนกันยายน
(ไพ่นางสีดา)
การงาน อย่าจริงจังเกินไปจนกดดันและขาดความสุข

ทางใจ 
การเงิน ใช้จ่ายไปกับของสวยงามหรือท่องเที่ยว 
สุขภาพ งดดื่มเหล้า สูบบุหรี่และเที่ยวกลางคืน สุขภาพ

จะทรุด

เกิดเดือนตุลาคม
(ไพ่เทพบุตรยุติธรรม)
การงาน ต้องหาคนช่วยเหลือแก้ไขปัญหา จะผ่านไปได้

ด้วยดี 
การเงิน   มีใช้อย่างสุขสบาย จะได้อย่างไม่คาดว่าจะได้ 
สุขภาพ ระวังโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ กระเพาะปัสสาวะ

เกิดเดือนพฤศจิกายน
(ไพ่เทพธิดาแมงป่อง)
การงาน ขอความเป็นธรรม ความเห็นใจ จากงาน 

ที่ผิดพลาด  
การเงิน มีใช้สบายๆ เพราะพื้นฐานการเงินดี 
สุขภาพ ต่อมทอนซิล หลอดลมอักเสบ

เดือนมกราคม 2561
OS S ดวงชะตาราศี

โดย...กุลฐิรัศมิ์โหราพรหมญาณ

ขอขอบคุณ : สถาบันพรหมญาณพยากรณ์

ธันวาคม  2560 19  
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เนื้อเน่า...โรคจากแผลเล็กๆ 
ร้ายแรงกว่าที่คิด

ห่วงใยใส่ใจผู้ประกันตน
โดย...กชนัท ศุตรีผล
ศูนย์สารนิเทศ

 ถึงแม้แผลจะเล็กแต่ก็อย่ามองข้าม เพราะเชื้อ
แบคทีเรียสมัยนี้ร้ายแรงกว่าท่ีคิดหากปล่อยให้แผลหาย
เองอาจพิการหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ คอลัมน์ห่วงใย
ใส่ใจผู ้ประกันตนฉบับนี้ จะพาผู้อ่านทุกท่านมาพบกับ  
คุณเทียนชัย จันทร์เพ็ชร ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
เข้ารับการรักษาอาการโรคเนื้อเน่าหรือโรคแบคทีเรีย  
กินเนื้อคน ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
ซึ่งจะมาบอกเล่าถึงการใช้สิทธิการรักษาจากส�านักงาน
ประกันสังคมว่าเป็นอย่างไร และโรงพยาบาลให้การดูแล
รักษาอย่างไร เชิญติดตามอ่านกันได้ในฉบับนี้

ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการใด ได้รับการรักษา
อย่างไร และหลังจากท�าการรักษาแล้วมีอาการ 
เป็นอย่างไร

 คุณเทียนชัย : มาพบคุณหมอด้วยการประสบอุบัติเหตุ 
เครื่องสกัดคอนกรีต (เคร่ืองแย็กปูน) หล่นใส่ขา ครั้งแรกเข้ารับ 
การรักษาที่โรงพยาบาลอู ่ทอง เพราะว่าใกล้ที่ท�างานมากที่สุด  
หมอวินิจฉัยว่ากล้ามเน้ืออักเสบ จึงฉีดยาคลายกล้ามเนื้อและให้ยา 
มาทาน หลังจากกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านเป็นเวลา 4 วัน อาการ 
ก็ไม่ดีขึ้น ขาบวมมากขึ้น เลยกลับมาหาหมอที่โรงพยาบาลอู่ทองอีกครั้ง
และได้นอนพักที่โรงพยาบาล 1 คืน จึงได้ส่งตัว มารักษาต่อที ่
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ระหว่างการเคลื่อนย้ายมีอาการปวดขา
มาตลอด พอมาถึงก็ถูกน�าตัวเข้าห้องผ่าตัดทันที เพราะอาการเริ่ม
ลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆ หลักจากผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยคุณหมอพบว่า
อาการน่าเป็นห่วงมีไข้ขึ้นสูงเนื่องจากการติดเชื้อ จึงน�าตัวไปพักฟื้นที่
หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 4 คืน หลังจากนั้น
อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จากตอนแรกที่เดินไม่ได้เลย ตอนนี้ก็เริ่มเดินได้
แล้วและอาการก็เริ่มเป็นปกติมากขึ้น

แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ให้การดูแลอย่างไรบ้าง 

 คุณเทียนชัย : หลังจากผ่าตัดและกลับมาพักฟื้นที่ห้อง 
ผู้ป่วยรวม คุณหมอและพยาบาลท่ีนี่ให้การดูแลดีมาก ไม่ว่าจะ
เป็นการล้างแผล การท�าความสะอาดร่างกาย และมีการสอบถาม
อาการเป็นระยะ ถึงแม้จะไม่มีญาติมาคอยดูแล พยาบาลและ 
เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนี้ก็ดูแลทุกอย่างเหมือนเราเป็นญาติคนหนึ่ง 
 

คิดว่าประกันสังคมช่วยเหลือผู ้ประกันตนได้ 
มากน้อยเพียงใด และต้องการฝากบอกอะไรถึง
ผู้ประกันตนท่านอื่นและส�านักงานประกันสังคมบ้าง

 คุณเทียนชัย : ส่วนตัวแล้วไม่เคยใช้สิทธิประกันสังคม 
มาก่อน พอประสบอุบัติเหตุครั้งนี้ถึงได้รู้ว่าประกันสังคมช่วยเรา 
ได้มากจริงๆ โดยเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษา ถ้าไม่มี
ประกันสังคมก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร คิดไม่ออกจริงๆ ว่าจะเอาเงิน
ที่ไหนมารักษา และอยากฝากถึงคนที่ไม่อยากท�าประกันสังคม
ว่าการมีประกันสังคมเป็นเรื่องที่ดีมาก ประกันสังคมช่วยเหลือ 
ผู้ประกันตนได้มากจริงๆ 

 ขอขอบคุณ คุณเทียนชัย  จันทร ์ เพ็ชร  
เป็นอย่างยิ่งที่สละเวลาให้ทางทีมงานได้เข้ามา 
พูดคุย และสุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการในนาม
ส�านักงานประกันสังคม ขออวยพรให้คุณเทียนชัย 
มีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป

OS S



ธันวาคม  2560 21  

คุยกับหมอ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
จังหวัดสุพรรณบุรี

OS S แวะคุยกับหมอ
โดย...วิจักขณ์ พฤกษุโช
ศูนย์สารนิเทศ

 โรคเน้ือเน่า หรือโรคแบคทีเรียกินเนื้อ เป็นการติดเช้ือแบคทีเรียและ 
ก่อให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงที่ผิวหนัง โดยมีการแพร่กระจายไปยัง 
ชั้นเนื้อเยื่ออ่อนใต้ผิวหนัง เนื้อเยื่อไขมัน เนื้อเยื่อพังผืด รวมถึงกล้ามเนื้อและ
เส้นประสาท หากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้ 
คอลัมน์แวะคุยกับหมอฉบับนี้ จะพาทุกท่านมาพบกับนายแพทย์กิติพัฒน์ 
บุณยรังควร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเจ้าพระยา
ยมราช จังหวัดสุพรรณบุรี แพทย์ผู้ท�าการรักษาคุณเทียนชัย จันทร์เพ็ชร 
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผู้ป่วยโรคเนื้อเน่า ที่จะมาให้ความรู้วิธีการ ดูแล
รักษาและการป้องกันตนเองจากโรคนี้ได้อย่างไร

ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการใด และจาก
อาการที่พบแพทย์ได้ให้การรักษาอย่างไร 

 นายแพทย์กิติพัฒน์ : ผู ้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วย
อาการปวด บวมแดงและชาบริเวณต้นขาขวา พบว่ามีตุ่มน�้าพองอยู่ 
ตามต้นขาและมีเนื้อตายกระจายตัวเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งสามารถมองเห็น
ได้ด้วยตาเปล่า จากการวินิจฉัยพบว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้ออย่างรุนแรง 
ที่ชั้นใต้ไขมันลงไป คือชั้นที่เป็นเนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ ซึ่งหากมีการติดเชื้อ
จะมีความรุนแรงมาก เพราะจะไม่มีการแสดงอาการออกมาตั้งแต่แรก 
และในวันแรกที่ผู้ป่วยประสบเหตุได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอู่ทอง 
โดยการฉีดยาแก้ปวดแล้วให้ยากลับไปทาน ซ่ึงสันนิษฐานว่ายังไม่ม ี
การติดเชื้อในวันแรก ซึ่งลักษณะของการติดเชื้อคือจะมีบาดแผล 
เกิดข้ึนก่อนแต่ยังไม่มีการติดเชื้อในทันที หลังจากน้ัน 24 - 48 ชั่วโมง  
จึงเกิดการติดเชื้อที่บริเวณชั้นเนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเน้ือและจะมีอาการปวด
อย่างรุนแรง ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้จากการสังเกตอาการภายนอก  
เหตุที่ผู้ป่วยรายนี้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงเกิดจากการการติดเช้ือ
ลุกลามไปในบริเวณกว้าง ท�าให้เส้นประสาทโดยรอบต้นขาตายตั้งแต่
ช้ันไขมันจนถึงชั้นผิวหนัง หลังจากรับตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ให้ 
ยาฆ่าเชื้อและให้สารน�้า เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด จากนั้น 
จึงส่งตัวเข้าห้องผ่าตัดทันที โดยการตัดเอาเนื้อเยื่อหุ ้มกล้ามเน้ือ 
ที่เน่าตายออก เพราะชั้นไขมันและชั้นผิวหนังมีหนองซึมเป็นบริเวณ
กว้าง และเกิดการติดเชื้อรุนแรงมาก หากเอาเนื้อที่เน่าตายออกไม่หมด
อาจท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ แต่ในผู้ป่วยรายนี้มีการติดเชื้อขั้นรุนแรง 
ต้องท�าการผ่าตัดถึง 2 ครั้ง เพราะเชื้อแบคทีเรียลุกลามไปอย่างรวดเร็ว 
หลังจากการผ่าตัดครั้งแรกผู้ป่วยมีอาการซึม ความดันตก มีอาการ
เหนื่อยต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งอาการอยู่ในขั้นวิกฤติ หมอได้ให้ยาฆ่าเชื้อ
ที่ค่อนข้างแรงเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อในวงกว้าง พอหลังจากการผ่าตัดครั้งที่ 2 
ผ่านไป ก็ยังคงใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ หลังจากพักฟื้นอาการของคนไข้ก็ดีขึ้น
ตามล�าดับจนสามารถน�าท่อช่วยหายใจออกได้ ขณะนี้อาการคงท่ี 
หลังจากผ่าตัดเนื้อที่ตายออกหมดอาการก็ดีขึ้นตามล�าดับ 

โรคนี้มีสาเหตุเกิดจากอะไร ควรปฏิบัติตัวอย่างไร 
และค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณเท่าไหร่ 

 นายแพทย์กิติพัฒน์ : ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุจากเหล็กเซาะคอนกรีต
กระแทก และจากการสังเกตแทบจะมองไม่เห็นแผลบริเวณภายนอกเลย  
ซ่ึงการกระแทกในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทุกราย โดยปกติแล้วการกระแทก
จะท�าให้เกิดเน้ือเย่ือช�้าหรือถ้ารุนแรงก็จะมีเลือดซึมอยู่ในชั้นไขมันใต้ผิวหนัง 
หากไม่มีการติดเชื้อ รอยเขียวช�้าก็จะจางหายไปเอง แต่ผู้ป่วยรายนี้เกิดการติด
เชื้อแบคทีเรียชนิดรุนแรงที่เรียกว่า “แบคทีเรียกินเน้ือ” ซ่ึงจะกินเนื้อเยื่อจนหมด 
โดยท่ัวไปมักเกิดจากการบอบช�า้ ได้รับการบาดเจ็บก็จะสามารถติดเชื้อได้ง่ายขึ้น 
วิธีการป้องกันโรคโดยทั่วไปคือ ดูแลรักษาบาดแผลให้ถูกวิธี ล้างแผลให้สะอาด 
ใส่ยาฆ่าเชื้อ ปิดแผลให้มิดชิดไม่ให้โดนฝุ่น โดนน�้า เพ่ือเป็นป้องกันการติดเชื้อ 
ส�าหรับค่ารักษาของผู้ป่วยรายนี้ประมาณ 200,000 บาท 

การใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาล 
มีความแตกต่างกับผู้ป่วยช�าระเงินเองหรือไม่ 
และคุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรต่อระบบ
ประกันสังคม

 นายแพทย์กิติพัฒน์ : การรักษาท่ีโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
ได้ให้ดูแลรักษาผู้ป่วยทุกรายเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทอง สิทธิ
ประกันสังคม สิทธิจ่ายตรงของข้าราชการ การรักษา การใช้ยา การใช้อุปกรณ์
ทางการแพทย์จะเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกว่าผู ้ป่วยใช้สิทธิใดในการรักษา 
เพราะการรักษาจะค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส�าคัญ ส�าหรับมุมมอง
ท่ีมีต่อระบบประกันสังคมส่วนตัวมองว่าเป็นระบบท่ีดี เพราะจะท�าให้เกิดการ
ร่วมมือกันระหว่าง นายจ้าง ลูกจ้างและโรงพยาบาล การที่มีระบบประกันสังคม
นับได้ว่าเป็นสวัสดิการภาครัฐที่ดีมากอย่างหนึ่ง  
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ค�าถาม  นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุสงฆ์ สามารถ
สมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ได้หรือไม่

 ค�าตอบ  หากบุ คคลนั้ นมี สัญชาติ ไ ทย  

อายุ 15 - 60 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นข้าราชการ 

หรือลูกจ้างที่อยู ่ในระบบประกันสังคมหรือบุคคล 

ที่ยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม ก็สามารถสมัคร

เป็นผู้ประกันตน ม.40 ได้ ดังนั้นนักเรียน นักศึกษา 

พระภิกษุสงฆ์ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ได้

ค�าถาม ผู้ประกันตน ม.40 สามารถรักษาพยาบาล
ได้หรือไม่ อย่างไร

 ค�าตอบ สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจากส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทอง ได้ตามสิทธิ

เหมือนเดิม แต่ส�านักงานประกันสังคมจะให้สิทธิต่อยอดจากบัตรทอง

เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ หากเจ็บป่วยไม่สามารถท�างานได้

ค�าถาม ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 2 ถ้าเสียชีวิต
ก่อนอายุ 60 ปี เงินบ�าเหน็จจะให้ใคร

 ค�าตอบ  ส�านักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินบ�าเหน็จคืน 

ให้แก่สามี ภริยา บิดา มารดาและบุตร ในจ�านวนเท่ากัน รวมถึง 

ผู้มีสิทธิจะได้รับค่าท�าศพ จ�านวน 20,000 บาท หากผู้ประกันตน 

ส่งเงินสมทบเกิน 6 เดือนก่อนเสียชีวิต

ค�าถาม  ขาดส่งเงิน ม.40 สามารถจ่ายย้อนหลัง
ได้หรือไม่

 ค�าตอบ ไม่สามารถส่งเงินสมทบย้อนหลังได้ แต่สามารถ 

ส่งงวดเดือนปัจจุบัน และส่งล่วงหน้า รวม 13 เดือนได้

ค�าถาม  ผู้ประกันตน ม.40 เสียชีวิตหลายเดือนแล้ว 
แต่ญาติไม่ทราบว่าเบิกค่าท�าศพได้ สามารถเบิก
ย้อนหลังได้หรือไม่

 ค�าตอบ  ทายาทหรือผู ้มีสิทธิสามารถเบิกย ้อนหลังได ้ 

ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่ผู้ประกันตนเสียชีวิต





ดาวน์โหลด
Line Official + Sticker
ส�านักงานประกันสังคมได้แล้ววันนี้


