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จากเดิม
จ่ายจริงตามความจําเป็น

จนสิ้นสุดการรักษา
แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.th

ประกันสังคมประกันสังคม

เพ่ิมสิทธิคุ้มค
รองเพ่ิมสิทธิคุ้มค
รอง

ลูกจ้างประสบ
อันตราย/เจ็บ

ปว่ยจากการท
ํางาน

ลูกจ้างประสบ
อันตราย/เจ็บ

ปว่ยจากการท
ํางาน

ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล
เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น
ไม่เกิน 50,000 บาท (ต่อการประสบอันตราย 1 ครั้ง)
หากรุนแรงหรือเรื้อรัง จะจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการแพทย์พิจารณาและ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนให้ความเห็นชอบ
เมื่อรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ
เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น
จนส้ินสุดการรักษา

จนสิน้สุดการรักษา
จนสิน้สุดการรักษา
จนสิน้สุดการรักษาจ่ายจริงตามความจําเป็น

จ่ายจริงตามความจําเป็น
จ่ายจริงตามความจําเป็น
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รอบรั้วประกันสังคม

สปส.ข่าวน่ารู้

เปิดบ้านคุย
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• HEALTHY THAILAND รวมพลังเพื่อสร้างสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง

• สัมภาษณ์ คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการกองทุนเงินทดแทน
  และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

• ประกันสังคม ปล่อยสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานลูกจ้างให้สถานประกอบการ

• กระทรวงแรงงาน ร่วมกับศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.)
  จัด “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19” จ้างงานเร่งด่วน
• กรมการจัดหางาน เผยผลการขึ้นทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
• กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งัดมาตรการป้องกันโควิด-19 
  ร่วมสร้างความปลอดภัยสาธารณะ
• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้างและประชาชน
  ปลูกจิตส�านึกความปลอดภัยในการท�างาน เนื่องใน “วันความปลอดภัย
  ในการท�างานแห่งชาติ”

• กองทุนเงินทดแทน เพิ่มสิทธิค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูฯ และค่าท�าศพ
• สปส.จัด “คลินิกโรคจากการท�างาน” ดูแลลูกจ้างทั่วประเทศ

• หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกันตนและประชาชนที่เดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 
• ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงแรงงาน
  เป็นประธานเปิดงาน โครงการ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน”
  เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน
• ส�านักงานประกันสังคมลงนามข้อตกลงการเป็นสถานพยาบาลในความตกลง
  ของกองทุนเงินทดแทน (ภาครัฐบาล) กับโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ช่วยเหลือ
  ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย
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รายงานพิเศษ

มุมมองคนท�างาน

นายจ้างคนดี

สปส.ใส่ใจผู้ประกันตน

แวดวงแรงงาน...ผู้ประกันตนควรรู้16

22

23 ห่วงใยใกล้หมอ

• สัมภาษณ์ คุณบุญเชิด เขียวข�า กรรมการกองทุนเงินทดแทน
  และประธานสภาองค์การลูกจ้างคุ้มครองแรงงานและผู้บริโภค

• โรคปอดจากการหายใจรับฝุ่นละอองขณะท�างาน

• โรคปอดป้องกันได้ถ้าไม่ประมาท

ฉบับเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563
ISBN 1686-7483

ทักทาย
	 สวัสดีค่ะพบกันฉบับที่	2	ของปี	2563	แล้วนะคะ	ฉบับนี้เราอัดแน่น
ด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง	 ลูกจ้าง	 ผู้ประกันตนและผู้อ่าน 
ทกุท่านเลยนะคะ	เริม่จากคอลมัน์เปิดบ้านคยุฉบบันีเ้รามาท�าความรูจ้กักบัค�าว่า	 
Healthy	Thailand	กันก่อนนะคะว่าคนไทยทุกคนจะต้องปฏิบัติหรือสร้างกัน
อย่างไรเพื่อที่จะให้สุขภาพแข็งแรง	คอลัมน์	สปส.ข่าวน่ารู้	ทางประกันสังคม
ปล่อยสนิเชือ่เพ่ือส่งเสรมิการจ้างงานให้สถานประกอบการ	จะมเีงือ่นไขอย่างไร	
ลองเข้าไปอ่านเพิม่เติมกนัได้ค่ะ	คอลมัน์รายงานพเิศษ	ส�านกังานประกนัสังคม
ได้เพ่ิมสทิธปิระโยชน์หลายกรณีให้ลกูจ้าง	คอลมัน์แวดวงแรงงาน...ผูป้ระกันตน 
ควรรู้	 ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	กรมการจัดหางาน	กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน	 และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 ได้จัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 
เพื่อผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19	ให้มีงานท�า	มีรายได้	มีการ 
ขึน้ทะเบยีนว่างงานออนไลน์	ส�าหรับผูท้ีล่าออกหรอืถกูเลกิจ้าง	อกีทัง้ยงัรณรงค์ 
ปลกูจติส�านกึให้ตระหนกัถงึความปลอดภยัในการท�างานและมาตรการป้องกนั
การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ส�าหรับนายจ้าง	 ลูกจ้างและประชาชนท่ัวไป	 
ให้ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้ง่าย	ๆ	อีกด้วย	คอลัมน์นายจ้างคนดี	มาท�าความ
รูจ้กักบัคณุจรญั		ววิฒัน์เจษฎาวฒุ	ิ	กรรมการกองทนุเงนิทดแทน	และประธาน
กรรมการบริหาร	บริษัท	 เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู	ยูทิลิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	คอลัมน์ 
มมุมองคนท�างาน	พูดคยุกบัคณุบญุเชดิ	เขยีวข�า	กรรมการกองทุนเงนิทดแทน	 
และประธานสภาองค์การลูกจ้างคุ้มครองแรงงานและผู้บริโภค	 คอลัมน์	 
สปส.ใส่ใจผู้ประกันตน	 เก่ียวกับโรคทางเดินหายใจและปอดกับนายแพทย ์
ธีระศิษฎ์	 เฉินบ�ารุง	 นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ	 สาขาอาชีวเวชกรรม	 
โรงพยาบาลระยอง	
	 ท้ายสุดนี้ขอให้ผู้อ่านทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ	 เพราะเป็น
ช่วงหน้าฝนอากาศเย็นและมีความชื้นสูง	 เชื้อโรคจึงสามารถแพร่กระจาย 
ได้รวดเร็วกว่าฤดูอื่น	ๆ	ขอให้ทุกท่านสู้ ไปด้วยกันนะคะ กองบรรณาธิการ

เจ้าของ
ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษา
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

บรรณาธิการบริหาร
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
รองเลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ์ส�านักงานประกันสังคม

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

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

รอบรั้วประกันสังคม

 หม่อมราชวงศ์จตัมุงคล โสณกลุ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน	พร้อมด้วย	 
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	นายสุทธิ สุโกศล  
ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน	 
นายทศพล กฤตวงศ์วมิาน เลขาธกิารส�านักงานประกนัสังคม	และส�านกังานประกนัสังคม 
กรุงเทพมหานครพื้นที่	 8	 ร่วมลงพื้นที่พบปะให้ก�าลังใจและช่วยเหลือผู้ประกันตน 
และประชาชนทีเ่ดอืดร้อน		จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19	พร้อมรับฟังปัญหาและ
ความต้องการ	รวมถงึประชาสมัพนัธ์สิทธปิระโยชน์ประกนัสงัคม	อกีทัง้ร่วมมอบถงุยงัชพี
และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ตัวแทนชุมชนเฟื่องฟ้า	 เขตประเวศ	 กรุงเทพมหานคร	 
เมื่อวันที่	24	พฤษภาคม	2563

4 วารสารประกันสังคม

 ดร .ดวงฤท ธ์ิ  เ บ็ญจา ธิ กุ ล  
ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวง
แรงงาน	 เป็นประธานเปิดงาน	 โครงการ	
“Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน”  
เพือ่ส่งเสรมิสขุภาพป้องกนัโรค	สร้างคณุภาพ
ชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน	 โดยมี	 นายทศพล  
กฤตวงศ ์วิมาน เลขาธิการส�านักงาน 
ประกันสังคม	กล่าวรายงาน	พร้อม	นางสาว
ไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม
ส� านักงานประกันสั งคมและผู ้ บริหาร
กระทรวงแรงงาน	เข้าร่วมงาน	
	 ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยาย 
พเิศษ	เรือ่ง	การสร้างเสรมิสุขภาพ	“ป้องกนั 
ก่อนเยียวยา” และโรคจากการท�างาน	
พร้อมการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล
พระจอมเกล้า	จังหวัดเพชรบุรี	 นิทรรศการ
ด ้ านกา รฝ ึ กอ า ชีพ 	 ด ้ านกา รแพทย 	์ 
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน	จากศูนย์ฟื้นฟู 
สมรรถภาพคนงานภาค	1	จังหวัดปทุมธานี	
ร วมทั้ ง กิ จ ก ร รมปร ะช าสั มพั น ธ ์ ข อ ง 
ส�านักงานประกันสังคมและหน ่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน	 ณ	 โรงพยาบาล
พระจอมเกล้า	จังหวัดเพชรบุรี	 เมื่อวันที่	29	
มิถุนายน	2563
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

รอบรั้วประกันสังคม

 น า ย ท ศ พ ล  ก ฤ ต ว ง ศ ์ วิ ม า น 
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม	 ลงพื้นที่
ตรวจติดตามเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประกันตน 
ที่ขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว ่างงานเน่ืองจาก 
เหตุสุดวิสัย	 รวมทั้งให้ก�าลังใจแก่เจ ้าหน้าที ่
ส� านักงานประกันสั งคมให ้ช ่ วย กันท� างาน 
อย่างเต็มท่ี	 เพื่อวินิจฉัยสั่งจ ่ายเงินทดแทน
กรณีว ่างงานให้แก ่ผู ้ประกันตนโดยเร็วที่สุด	 
เนื่ องจากบางจั งหวัด มีสถานประกอบการ 
ขนาดใหญ่เป็นธุรกิจภาคบริการ	 การท่องเที่ยว	 
โรงแรม	 ท่ีพัก	 รีสอร์ท	 และนิคมอุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ่หลายแห่ง	 อาทิ	จังหวัดภูเก็ต	 กระบี	่
ชลบุรี	ระหว่างวันที่	27-29	พฤษภาคม	2563

 ดร.ดวงฤทธ์ิ เบ็ญจาธิกุล  
ชยัรุง่เรอืง	ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวง
แรงงาน	เป็นประธานพธิีเปิด	และร่วมเป็น 
สักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงการเป็น
สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุน 
เงนิทดแทน	(ภาครฐับาล)	ระหว่างส�านกังาน 
ประกันสังคมกับโรงพยาบาลสุทธาเวช	 
คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	 
โดยมี 	 นายทศพล กฤตวงศ ์วิมาน 
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม	 และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ 
ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร	์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ร่วมลงนาม	 
ณ	 ห้องประชุมสมเกียรติ	 ฉายะศรีวงศ	์ 
ชั้น	4	 อาคารอเนกประสงค์	 ส�านักงาน
ประกันสังคม	เมื่อวันที่	12	มิถุนายน	2563

5วารสารประกันสังคม
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เปิดบ้านคุย
โดย : ศูนย์สารนิเทศ

ส�ำนักงำนประกันสังคมกับบทบำท 
Healthy Thailand “รวมพลัง
เพ่ือสร้างสุขภาพ เพ่ือคนไทย
แข็งแรง”
	 ส�ำนักงำนประกันสังคมภำยใต้ 
กำรก� ำกับดูแลของรั ฐมนตรี ว ่ ำกำร
กระทรวงแรงงำน	 หม ่อมราชวงศ ์  
จั ตุ ม ง ค ล  โ สณกุ ล 	 ไ ด ้ ต ร ะ ห นั ก 
และห่วงใยถึงปัญหำด้ำนสุขภำพของ 
ผู้ประกันตน	จึงได้จัดให้มีกำรประชุมร่วม 
โดยเฉพำะทุกกรม	 กอง	 หน ่วยงำน
ในสังกัดที่ เกี่ยวข ้องกับผู ้ ใช ้แรงงำน 
ผู ้ประกันตนร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ
ที่เกี่ยวข้องเช่น	 กระทรวงสำธำรณสุข	 
และภำคเอกชน	เช่น	สถำนประกอบกำร 
ส ม ำ ค ม โ ร ง พ ย ำ บ ำ ล เ อ ก ช น 
สภำอุตสำหกรรมแห ่งประเทศไทย 
สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย	ทั้งหมดนี ้
มำร ่ วมปฏิบัติกำร เชิ งรุก	 เป ็นภำค ี
เครือข่ำยร่วมมือกันตั้งแต่ต้นปี	พ.ศ.	2562	 
โดยเน้นให้บริกำรตรวจสุขภำพเชิงรุก 
ในสถำนประกอบกำรทั่วประเทศ	 เพื่อ 
ส่งเสรมิป้องกนัควบคมุโรค	ลดปัจจยัเสีย่ง 
ทำงสุขภำพ	 ได้แก่	 กำรตรวจร่ำงกำย 

ตำมระบบ	กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร
กำรตรวจสำรเคมี ในเลือด	 กำรตรวจ
เต ้ำนมโดยแพทย์	 กำรตรวจสำยตำ
กำรตรวจปัสสำวะ	 กำรตรวจน�้ำตำล 
ในเลือด	 กำรท� ำงำนของไต	 ไขมัน 
ในเส้นเลือด	ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ 
กำรตรวจมะเร็ งปำกมดลูกและกำร	 
X- ray 	 ปอด	 เป ็ นต ้น 	 และหน ่ วย
ประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ของส�ำนักงำน
ประกันสังคมก็ได้ด�ำเนินกำรควบคู ่ ไป 
ในกำรรณรงค์เผยแพร่	 สิทธิประโยชน์
ต่ำง	 ๆ	 ของผู ้ประกันตน	บทบำทของ
นำยจ้ำง	พร้อมทั้งสร้ำงควำมตระหนักรู้
ด้ำนสุขภำวะในสถำนประกอบกำร	แหล่ง
ที่อยู่อำศัยเพื่อสร้ำงสุขภำวะและคุณภำพ
ชีวิตที่ดีแก่ผู้ประกันตนและครอบครัว
	 น อ ก จ ำ ก นี้ ส� ำ นั ก ง ำ น 
ประกันสังคมยังมีโครงกำร	สปส.มอบสุข	 
ออก เยี่ ยม เยื อนพร ้ อมมอบสิ่ ง ของ 
ช่วยเหลือตำมควำมจ�ำเป็นแก่ลูกจ้ำง
ที่ ได ้รับอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน	 เจ็บ
ป่วย	 ทุพพลภำพหรือพักฟื ้นร ่ำงกำย	
เพื่อเป็นของขวัญและให้ก�ำลังใจลูกจ้ำง
เหล่ำนี้นอกเหนือจำกสิทธิประกันสังคม

THAILAND
HEALTHY

รวมพลัง
เพ่ือสร้างสุขภาพ
เพ่ือคนไทยแข็งแรง

	 ผลจำกกำรระบำดของเชื้อไวรัส	 
CORONA	สำยพันธุ์	COVID-19	นับเป็น
วิกฤตครั้งยิ่งใหญ่แห่งมวลมนุษยชำติ	 
ประเทศไทยกเ็ช่นเดยีวกนั	สร้ำงผลกระทบ 
ต่อวิถีชีวิตผู้คน	คุณภำพชีวิตและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ	ทุกสิ่งทุกอย่ำง
แทบหยุดชะงัก	ประเทศไทยยังโชคดีที่มี
ระบบสำธำรณสุขที่แข็งแกร่ง	 รับมือกับ
ภัยโรคระบำดนี้ได้อย่ำงเหนียวแน่น
	 และนับจำกนี้ ไปทุกคนจะมี
วิถีชีวิตใหม่	New	Normal	(คือนิยำม
แห่งกำรเปลี่ยนแปลง	ซึ่งหมำยถึงควำม
ปกติแบบใหม่ที่เกิดจำกกำรที่เรื่องปกต ิ
ได้เปลี่ยนไปจำกเมื่อก่อน)	ชีวิตผู้คนใน
ทศวรรษใหม่จะต้องปรับตัวในหลำยมิติ	
ทัง้ระบบเศรษฐกจิ	กำรท�ำงำน		วถิชีวีติและ 
สุขอนำมัยส่วนบุคคล	นโยบำยเมืองไทย 
แข็งแรง	(Healthy	Thailand)	 ของ
กระทรวงสำธำรณสุข	(พ.ศ.	2547-	2558)	 
ได ้ เป ็นต ้นแบบให ้ทุกหน ่วยงำนทั้ ง 
ภำครัฐและเอกชนร่วมมือกันด�ำเนินกำร
เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม
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ที่ได้รับ	“ตามนโยบายของรัฐบาลที่เรา 
จะก้าวเดินไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใคร 
ไว้ข้างหลัง”

บทเรียนจากเชื้อไวรัสระบาด 
(COVID-19)
	 แน ่ นอน	 เชื้ อ ไ ว รั ส ระบำด	
(COVID-19)	 สร ้ำงผลกระทบไปทุก 
ภำคส่วนทั่วโลก	ส�ำนักงำนประกันสังคม 
เ ป ็ นหน ่ วย ง ำนหนึ่ ง ที่ ต ้ อ งปรั บตั ว 
สร้ำงมำตรฐำนต่ำง	ๆ 	ใหม่	(New	Normal)  
สิ่ งไหนท�ำได ้ก็ด�ำเนินกำรทันที	 เช ่น	 
กำรสร ้ ำงระยะห ่ ำงระหว ่ ำงบุคคล	
(Physical	Distancing)	กำรดูแลเรื่อง 
ชีวอนำมัยในส�ำนักงำน	สถำนที่ติดต่อ	
สุขำ	ฯลฯ
	 ต่อ	ๆ	 ไปก็คงเป็นกำรบริหำร
จัดกำรในหน ่วยงำนเพื่ อตอบสนอง 
กำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	 เช่น	
กำรจัดประชุม	สัมมนำ	กำรฝึกอบรมและ
กำรท�ำงำนที่บ้ำนของเจ้ำหน้ำที่	(Work	
From	Home)	และกำรปรับปรุงช่องทำง 
กำรสื่อสำร	Social	Media	Website	
Facebook	และ	Platform	Line	ช่องทำง 
กำรรับและช� ำ ระ เ งิ น ให ้ตอบโจทย ์ 
กำรสื่อสำรกับลูกจ้ำง	ผู้ประกันตน
	 ใ น วิ ก ฤต เ ชื้ อ ไ ว รั ส ร ะบ ำด	
(COV ID-19 ) 	 สร ้ ำ งผลกระทบกับ
ประชำชนมำกมำย	ทั้งเรื่องกำรท�ำงำน	
วิถีชีวิต	รำยได้	

	 ประกันสังคม	คือ	ระบบประกัน
ของรัฐที่ ให้ควำมช่วยเหลือ	 คุ ้มครอง	 
กลุ่มผู้ประกันตน	นำยจ้ำง	ระบบเศรษฐกิจ	 
อุตสำหกรรมของประเทศให้เดินหน้ำ
ต่อไปได้	 โดยให้ ได้รับผลกระทบหรือ
เดือดร้อนน้อยที่สุด	 เช่น	ผู ้ประกันตน 
ไม่สำมำรถท�ำงำนได้และไม่ได้รับค่ำจ้ำง 
ในระหว่ำงนั้น	 ไม่ว ่ำนำยจ้ำงจะหยุด 
ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก ำ ร เ อ ง ห รื อ ห ยุ ด 
ประกอบกิจกำรตำมค� ำสั่ งของทำง
รำชกำรหรือผู ้ประกันตนไม่ ได้ท�ำงำน
หรือนำยจ้ำงไม่ให้ท�ำงำนกักตัว	14	วัน
เนื่องจำกสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ	
COVID-19	 ประกันสังคมจะจ ่ำยเงิน 
ให้ผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำน	ร้อยละ	62	 
เป็นระยะเวลำไม่เกิน	90	วัน	

ประกนัสงัคมชว่ยเหลอืผูป้ระกนัตน 
จำกวิกฤต COVID-19 อย่ำงไร
	 ป ร ะกั น สั ง คมมี มติ ใ นก ำ ร 
ช ่วยเหลือผู ้ประกันตนและนำยจ ้ำง	 
ดังนี้
	 ในส ่ วน เงินสมทบนำยจ ้ ำง	 
ให้ลดเป็นอัตรำ	4%	(จำกเดิม	5%)	และ
ผู้ประกันตนลดอัตรำเงินสมทบเป็น	1%	
(จำกเดิม	5%)	ผู ้ประกันตนมำตรำ	39	
เหลือ	86	 บำท	(จำกเดิม	432	 บำท)	 
เป็นระยะเวลำ	3	 เดือน	และขยำยเวลำ
ส่งเงินสมทบงวดค่ำจ้ำงเดือนมีนำคม	
ถึงพฤษภำคม	ออกไป	3	 เดือน	(ค่ำจ้ำง 
เดือนมีนำคม	2563	 ส ่งภำยใน	15	

กรกฎำคม	2563	ค่ำจ้ำงเดือนเมษำยน	
2563	 ส่งภำยใน	15	 สิงหำคม	2563 
ค่ำจ้ำงเดือนพฤษภำคม	2563	ส่งภำยใน	
15	กันยำยน	2563)	และมีมติเพิ่มเงิน 
ทดแทนกรณีว่ำงงำนเพิ่มเติมคือ
•	 ผู ้ประกันตนลำออก	 รับเงินกรณ ี
ว่ำงงำน	45%	ของค่ำจ้ำง	ไม่เกิน	90	วัน	
(มีผลบังคับใช้	2	ปี)
•	ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้ำง	 รับเงินกรณี 
ว่ำงงำน	70%	ของค่ำจ้ำง	ไม่เกิน	200	วัน	
(มีผลบังคับใช้	2	ปี)
	 ทีส่�ำคญัส�ำนกังำนประกนัสงัคม 
ค�ำนึงถึงชีวิตผู ้ประกันตนเป ็นส�ำคัญ	 
หำกผู้ประกันตนป่วยด้วยโรค	COVID-19	 
จะได้รับกำรดูแลรักษำอย่ำงเร่งด่วนและ
ดีที่สุด	ตำมพันธกิจของประกันสังคม	คือ
“ร ่วมสร ้างสรรค ์สังคมแรงงาน ที่ม ี
หลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน”

บริบทสังคมที่แปรเปลี่ยนกับสิทธิ
ประกันสังคมของผู้ประกันตน
	 สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน	 
ส�ำนักงำนประกันสังคม	 ได้ตระหนัก 
เป ็นอย ่ำงยิ่ งในบริบทของเศรษฐกิจ
แล ะสั ง คมที่ แ ป ร เ ปลี่ ย น ไป 	 เ ร ำม ี
คณะกรรมกำรจำก	3	ฝ่ำยด้วยกัน	คือ	
กรรมกำรจำกฝ่ำยนำยจ้ำง	กรรมกำรจำก
ฝ่ำยลูกจ้ำง	 และกรรมกำรจำกภำครัฐ	 
ผู้เชี่ยวชำญ	เพื่อพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข	
เปลี่ยนแปลง	 เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์
ตลอดเวลำ	เมื่อได้ข้อยุติแล้ว	ก็จะน�ำเสนอ 
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบและประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ	พระรำชบัญญัติ
ประกันสังคม	 หรือพระรำชบัญญัต ิ
เ งิ นทดแทน	 ทั้ งนี้ เพื่ อ ให ้ กฎหมำย 
พระรำชบัญญัติต่ำง	ๆ	ของส�ำนักงำน 
ป ร ะ กั น สั ง ค ม ยื น อ ยู ่ บ น พื้ น ฐ ำ น 
ควำมเป็นจริง	มีควำมทันสมัยเหมำะสม	 
และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกจ้ำง 
ผู ้ประกันตนเป็นหลัก	 และทุกครั้งที่ม ี
กำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสิทธิประโยชน์ 
ต่ำง	ๆ	 เรำจะแจ้งประกำศให้นำยจ้ำง	 
ลูกจ ้ำง	 ผู ้ประกันตนและผู ้ เกี่ยวข ้อง 
ได้รับทรำบอย่ำงต่อเนื่องทุกช่องทำง 
กำรสื่อสำรครับ
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	 ส� ำ นั ก ง ำ น ป ร ะ กั น สั ง ค ม	 
จัด	 “โครงการสินเชื่อเพ่ือส่งเสริม 
การจ้างงาน” วงเงิน	30,000	ล้ำนบำท	 
ให้สถำนประกอบกำรกู้เป็นทุนหมุนเวียน 
ในกิจกำร	เสริมสภำพคล่องให้มีศักยภำพ	 
มีกำรจ้ำงงำนอย่ำงต่อเนื่อง	
	 ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ที่ ส น ใ จ 
สำมำรถขอหนั งสื อ รั บ รองสถำนะ 
สถำนประกอบกำร	 ได ้ที่ ส� ำนักงำน
ประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่/
จั งหวัด/สำขำ	 ทุกแห ่ ง 	 เพื่ อน� ำ ไป 
ติดต ่อขอยื่นกู ้กับธนำคำรที่ เข ้ำร ่วม 

โดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

ประกันสังคม
เพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน
ปล่อยสินเชื่อ

ให้สถานประกอบการ

โครงกำรฯ	ซึ่งขณะนี้มีธนำคำรเข้ำร่วม
โครงกำรสินเชื่อเพื่อส่งเสริมกำรจ้ำงงำน 
แล้ว	2	ธนำคำร	ได้แก่	ธนำคำรเพื่อกำร 
ส ่งออกและน�ำเข ้ำแห ่งประเทศไทย	
(EXIM	BANK)	และธนำคำร	ธนำคำรยูโอบี	 
จ� ำกัด 	 (มหำชน)	 ทั้ งนี้ 	 ระยะ เวลำ 
กำรยื่นค�ำขอกู้ตั้งแต่เริ่มโครงกำร	จนถึง	
31	 ธันวำคม	2563	หรือจนกว่ำวงเงิน
โครงกำรดังกล่ำวจะหมด
	 โครงกำรสินเชื่อเพื่อส่งเสริม
กำรจ้ำงงำน	เป็นโครงกำรฯ	ที่ด�ำเนินงำน 
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรประกันสังคม 

ว ่ ำด ้วยกำรจัดหำผลประโยชน ์ของ 
กองทุ นป ร ะกั นสั ง คม 	 พ .ศ . 2 5 5 9	 
ที่สำมำรถน�ำเม็ดเงินไม่เกินร้อยละ	10	
ของเงินกองทุนประกันสังคมมำลงทุน
ทำงสังคม	 เพื่อประโยชน์ทำงอ้อมแก่
นำยจ ้ำงและผู ้ประกันตน	 นอกจำก 
จะช่วยเป็นทุนหมุนเวียนและเสริมสร้ำง
สภำพคล่องในสถำนประกอบกำรรักษำ
สภำพกำรจ้ำงงำนแล้ว	ยังท�ำให้เกิดทุน 
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภำยใน
ประเทศ	และพัฒนำเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศอีกด้วย
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สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.th

กรณีลูกจ้างบาดเจ็บจากการทํางาน
จากเดิมไม่เกิน 150,000 บาทจากเดิมไม่เกิน 150,000 บาท

เพ่ิมเป็นไม่เกิน 180,000 บาทเพ่ิมเป็นไม่เกิน 180,000 บาท

เข้ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพร่างกาย ที่ศูนย์ฟื้ นฟูสมรรถภาพคนงาน
ของสํานักงานประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบําบัดรักษาและ
การผ่าตัดเพ่ือประโยชน์ในการฟื้ นฟูสมรรถภาพในการทํางาน
หากเกินกว่าอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ให้สํานักงานประกันสังคม
จ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น
โดยให้คณะกรรมการการแพทย์เป็นผู้มีอํานาจพิจารณา
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเห็นชอบ

ประกันสังคมเพ่ิ
มสทิธิ

ค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ในการทํางาน
ของลูกจ้าง

ในการทํางาน
ของลกูจ้าง

ประกันสงัคมเพ่ิ
มสทิธิ

ค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพ
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โดย : นางอรุณ ธาราวุฒิ ส�านักงานกองทุนเงินทดแทน 

รายงาน พิเศษ

	 ปัจจุบันส�านักงานประกันสังคม 
มีผู ้ประกันตน	 ลูกจ ้าง	 อยู ่ ในระบบ 
ประกันสังคมประมาณ	11	 ล้านคน	 ซึ่งดู
จากช่วงอายุของผู้ประกันตนและลูกจ้าง
ดังกล่าวอยู่ ในวัยท�างานเป็นส่วนใหญ	่ 
ซึ่งเป็นกลุ่มคนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ	จึงเป็นกลุ่มท่ีต้องให้ความ
ส�าคัญ	 ไม่เพียงในการพัฒนาศักยภาพ
แต่รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสม	 
ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะท�าให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง	 ต่องาน	 และ 
ต่อองค์กร	 ดังนั้นส�านักงานประกันสังคม	 
โดยกองทุนเงินทดแทน	จึงเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกลุ่มคนวัยท�างานดังกล่าว	 เนื่องจาก 
กองทนุเงนิทดแทนจดัตัง้ข้ึนมวีตัถปุระสงค์ 
เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต	 
ด้วยการให้ความคุ ้มครองแก่ลูกจ ้าง 
แทนนายจ้าง	 เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย	 
เจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายเนื่องจาก 
การท�างาน	

กองทุนเงินทดแทน เพ่ิมสิทธคิ่ารักษาพยาบาล

 กองทุนเงินทดแทนจึงได้มีการ 
พัฒนาและปรั บปรุ ง ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ 
ทั้งในด้านการด�าเนินงาน การขยายความ 
คุ ้มครองและการเพ่ิมสิทธิประโยชน ์
ในด้านต่าง ๆ ให้กับลูกจ้างมาโดยตลอด 
โดยมุ่งเน้นการให้ความคุ้มครองลูกจ้าง
เป็นไปอย่างทั่วถึงและจ่ายเงินทดแทน 
ทีเ่หมาะสม เพือ่ให้ลกูจ้างด�ารงชพีได้อย่าง
มีความสุข
	 กองทนุเงนิทดแทนเริม่ด�าเนนิการ 
มาตั้งแต่ปี	 2517	 และพัฒนาปรับปรุง 
ด้านสิทธิประโยชน์มาโดยตลอด	 โดย 
ในปี2561	 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ 
เงินทดแทน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2561	มีสาระ 
ส�าคัญท่ีแก้ไข	คอื	การขยายความคุ้มครอง 
ไปสู่ลูกจ้างของส่วนราชการ	 ลูกจ้างของ
รัฐบาลต่างประเทศ	 องค์การระหว่าง
ประเทศท่ีมีการจ้างงานในประเทศ	 และ
ลูกจ ้างของนายจ ้างที่ด�าเนินกิจการ 
ไม ่แสวงหาก�าไร	 ลูกจ ้างของกิจการ 

ค่าฟื้ นฟูฯ และค่าท�าศพ เนือ่งจากการท�างาน
เพาะปลูก	 ประมง	 ป่าไม้	 และเลี้ยงสัตว์
ที่ไม่ได้ใช้ลูกจ้างตลอดทั้งปีและไม่มีงาน
ลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย	 ท�าให้ลูกจ้างได้
รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน
เพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งล้านคน	 และเพ่ิมอัตรา
ค่าทดแทนจากร้อยละ	60	 เป็นร้อยละ	
70	 เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน
กรณีหยุดพักรักษาตัวให้ ได้ตั้งแต่	1	วัน
ขึ้นไป	 เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน
กรณีทุพพลภาพจากเดิมจ ่าย	 15	 ป ี	
เป็นจ่ายตลอดชีวิต	 และกรณีตายหรือ
สูญหายจากเดิม	จ่ายค่าทดแทน	8	 ปี	 
เพิ่มเป็นไม่เกิน	10	ปี
	 และล่าสุดเมื่อวันที่	9	 เมษายน	
2563	 กองทุนเงินทดแทนได้เพิ่มสิทธิ
ประโยชน์เพื่อให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์
เพ่ิมขึ้นและนายจ้างได้รับความเป็นธรรม	
โดยได้เพิ่มค่าท�าศพให้แก่ผู ้จัดการศพ	 
ค ่ าฟ ื ้ นฟูสมรรถภาพในการท� างาน 
และค่ารักษาพยาบาล	 สิทธิประโยชน ์
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ท้ัง	 3	 รายการน้ี	 เมื่อลูกจ ้างประสบ
อนัตรายหรอืเจบ็ป่วยเนือ่งจากการท�างาน	
และนายจ้างแจ้งการประสบอันตรายต่อ
ส�านกังานประกันสังคม	ส�านกังานประกนั
สังคม	 โดยกองทุนเงินทดแทนจะเป็น 
ผู ้จ ่ายเงินทดแทนให ้แก ่ลูกจ ้างแทน
นายจ้างทุกกรณี	 ซึ่งสิทธิประโยชน์ที ่
เพิ่มขึ้นเป็นไปตามกฎกระทรวงทั้ง	3	ฉบับ	
มีสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 1 . 	 กรณีค ่ าท� าศพตามกฎ
กระทรวงก�าหนดอัตราค่าท�าศพที่ ให ้
นายจ้างจ่าย	 พ.ศ.	2563	 มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่	9	เมษายน	2563	กองทุนเงิน
ทดแทน	จ่ายค่าท�าศพ	เป็นเงนิ	40,000	บาท	 
ให้กับผู้จัดการศพ

	 2.	 กรณีค่ารักษาพยาบาลตาม
กฎกระทรวงค่ารกัษาพยาบาลที่ให้นายจ้าง
จ่าย	 พ.ศ.2563	 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 
วันท่ี	 9	 เมษายน	2563	 โดยลูกจ้างที่
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก
การท�างาน	 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่ารักษา
พยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนเท่าที่
จ ่ายจริงตามความจ�าเป็นในเบื้องต้น 
ไม่เกิน	50,000	บาท	แต่หากการเจ็บป่วย
มีลักษณะที่รุนแรงหรือเรื้อรัง	 สามารถ
เบิกค ่ารักษาพยาบาลได้เพิ่มขึ้นตาม 
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 
โดยกฎกระทรวงฉบับปัจจบุนัจ่ายค่ารักษา
พยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ�าเป็น 
จนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล	

	 โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่ารักษา
พยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ�าเป็น 
ทีเ่พิม่ขึน้จนสิน้สดุการรกัษาพยาบาลต้อง
มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข		ดังนี้
	 (1)	 ลูกจ้างเข้ารับการรักษา
พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐตั้งแต่ 
เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา
	 (2)	 ลูกจ้างมีความจ�าเป็นหรือ
มี เหตุผลอันสมควรเข ้า รับการรักษา
พยาบาลเบ้ืองต้น	 ในโรงพยาบาลเอกชน	
และภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลของรัฐ
	 กรณี เข ้ า รักษาพยาบาลใน 
โรงพยาบาลเอกชน	 ได ้ รับค ่า รักษา
พยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ�าเป็น
ในเบื้องต้นไม่เกิน	50,000	 บาท	 ต่อการ
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย	 แต่หาก
การเจ็บป่วยมีลักษณะที่รุนแรงหรือเรื้อรัง
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เพิ่มข้ึน 
อี กตามหลั ก เกณฑ ์ที่ ก� าหนดในกฎ
กระทรวงสูงสุด	ไม่เกิน	1,000,000	บาท		
	 ดั ง นั้ น เพื่ อ ใ ห ้ ไ ด ้ รั บค ว าม
คุ้มครองและเกิดประโยชน์สูงสุด	 กรณี
ลูกจ ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป ่วย
เน่ืองจากการท�างานได้เข้ารับการรักษา
พยาบาลโรงพยาบาลเอกชน	 แต่หาก
ลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เข้าข่ายรุนแรงหรือเร้ือรัง	 และค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาพยาบาลมีแนวโน ้มเพิ่ม 
มากขึ้น	 ให้รีบประสานโรงพยาบาลรัฐ
เพ่ือย้ายไปรักษาต่อ	 เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของลูกจ้าง

	 3.	 กรณีค่าฟื ้นฟูสมรรถภาพ
ในการท�างานตามกฎกระทรวงค่าฟื้นฟู
สมรรถภาพในการท�างานท่ีให้นายจ้าง
จ่าย	 พ.ศ.	2563	 	 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 
วันที่	9	 เมษายน	2563	 ซึ่งกฎกระทรวง 
ค่าฟื้นฟูฯ	ดังกล่าว	ได้เพิ่มอัตราค่าใช้จ่าย
ในกระบวนการบ�าบดัรกัษาและการผ่าตัด
เพ่ือประโยชน์ในการฟื ้นฟูสมรรถภาพ
ในการท�างาน	 เป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน	
180,000	บาท
	 ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือ 
เจบ็ป่วยจากการท�างานหรือเป็นผูป้ระกนัตน 
ทพุพลภาพสามารถเข้ารบัการฟ้ืนฟูทีศู่นย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานของส�านักงาน
ประกันสังคมทั้ง	5	แห่ง	ดังนี้
	 1.	ศนูย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน
ภาค	1	จังหวัดปทุมธานี
	 2.	ศนูย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน
ภาค	2	จังหวัดระยอง
	 3.	ศนูย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน
ภาค	3	จังหวัดเชียงใหม่
	 4.	ศนูย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน
ภาค	4	จังหวัดขอนแก่น
	 5.	ศนูย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน
ภาค	5	จังหวัดสงขลา
 กองทุนเงินทดแทนจะพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพของกองทุนเงิน
ทดแทนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
ดูแลและคุ้มครองลูกจ้างอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ซึ่งส่งผลให้ลูกจ้าง
มีหลักประกันที่ม่ันคง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เป็นการวางพ้ืนฐานในการพัฒนาแรงงาน 
ซึ่ ง เป ็นรากฐานในการสร ้างประเทศ  
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป
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โดย : นางสุพัตรา สุขประสิทธิ์ ส�านักงานกองทุนเงินทดแทน

รายงาน พิเศษ

ส�ำนักงำนประกันสังคม

ในโรงพยาบาล 117 แห่ง ทั่วประเทศ
จัด “คลินิกโรคจากการท�างาน” ดูแลลูกจ้าง

 ส�ำนักงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน	 ให้การ
ดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท�างานของ
ลกูจ้างในสถานประกอบการ	ในกรณทีีล่กูจ้างประสบอนัตราย 
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน	 เมื่อเกิดเหตุนอกจาก 
จะสูญเสียรายได้แล้ว	บางรายสญูเสียอวยัวะ	ทพุพลภาพหรอื
ตาย	ซึง่หากสถานประกอบการมลีกูจ้างประสบอนัตรายบ่อย
หรือรุนแรงจนเสียชีวิต	จะท�าให้นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบ 
เข้ากองทุนเงินทดแทนมากขึ้นอีกด้วย		
	 	 	 	 	 	 	 ส�านักงานประกันสังคม	 ได้ร่วมมือกับกระทรวง 
สาธารณสุขจัดต้ัง	 “โครงกำรคลินิกโรคจำกกำรท�ำงำน”  
เพื่อดูแลลูกจ้างท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการท�างาน 
อย ่าง เป ็นระบบ	 คือให ้การตรวจรักษาวินิจฉัยโรค 
ที่เป็นมาตรฐาน	การเฝ้าระวัง	ป้องกันโรค	และลดอุบัติเหต ุ
จากการท�างาน	 พร้อมให้ค�าปรึกษาและส่งเสริมงาน 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานแก่
สถานประกอบการรวมไปถึงการสนับสนุนด�าเนินการ
ด้านการแพทย์ ในส่วนที่ เ ก่ียวข ้องกับพระราชบัญญัติ 
เงินทดแทนและพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	
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	 โดยในปี	2563	 มีโรงพยาบาล 
ท่ีเข ้าร ่วมโครงการคลินิกโรคจากการ
ท�างานแล้ว	117	 แห่ง	 เป็นโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 โครงการ
ศูนย์โรคจากการท�างานของโรงพยาบาล 
นพรตัน์ราชธาน	ี1	แห่ง	โรงพยาบาลแม่ข่าย	 
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป	 
110	แห่ง	และโรงพยาบาลสงักดัมหาวทิยาลยั	 
6	 แห่ง	 ได้แก่	ศูนย์การแพทย์สมเด็จ 
พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จังหวัด 
นครนายก	 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
บูรพา	จังหวัดชลบุรี	โรงพยาบาลมหาราช 
นคร เ ชี ย ง ใหม ่ 	 จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใหม ่	 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์	จังหวัดขอนแก่น	 
โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์	จงัหวดัสงขลา	 
และโรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัย 
มหิดล	 เพื่อให้บริการครอบคลุมลูกจ้าง 
จ�านวน	11.7	ล้านคน	และสถานประกอบการ	 
433,425	 แห ่ง	 และจากสถิติข ้อมูล 
ของกองทุนเงินทดแทน	 ส�านักงาน 
ประกันสังคม	 ในปี	 2562	 ที่ผ ่านมา	 
มีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
จากการท�างานจ�านวนทั้งสิ้น	94,906	คน	 
กองทุนเงนิทดแทนจ่ายเงนิทดแทนไปแล้ว
เป็นจ�านวนเงิน	1,889,944,528.77	 บาท	
(ข้อมูล	ณ	พฤษภาคม	2563)
 กรณีท่ีลูกจ้ำงสงสัยว่ำเจ็บป่วย 
ด้วยโรคจำกกำรท�ำงำน สำมำรถเข้ำรับ
บริกำรตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิคโรคจำก
กำรท�ำงำนโดยไม่เสียค่ำใช้จ ่ำยใด ๆ  

ท้ังนั้น	 โดยขอให้นายจ้างยื่นแจ้งการ
ประสบอันตรายแบบ	กท.16	ที่ส�านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที	่
ส�านักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา	 
ที่ลูกจ้างประจ�าท�างาน	 เพ่ือขอหนังสือ
ส ่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ ให ้บริการ 
คลินิกโรคจากการท�างาน	 หรือติดต่อ
คลนิกิโรคจากการท�างานโดยตรง	ในกรณี
ที่ผู้ประกันตนท่ีเข้ารับการรักษาในสถาน
พยาบาลที่ตนเองเลือกไว้และมีคลินิกโรค
จากการท�างาน	 สามารถเข้ารับบริการได้
โดยตรง	ทัง้นี้ให้ตดิต่อคลนิกิประกนัสังคม 
เพื่ อตรวจวินิจฉัยคัดกรองเบื้ องต ้น	 

หากแพทย์ผู ้ท�าการตรวจวินิจฉัยสงสัย
ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการท�างาน	จะส่ง 
ลูกจ ้ างไปรักษาต ่อที่คลินิกโรคจาก 
การท�างาน
	 กรณีที่ลูกจ้างเข้ารับการตรวจ
วินิจฉัยโดยไม่ได้แจ้งการประสบอันตราย	
หากผลการตรวจวินิจฉัยพบว่าลูกจ้าง 
เจ็บป่วยจากการท�างาน	 ขอให้นายจ้าง
ยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย	(กท.16)	 
ต่อส�านักงานประกันสังคมภายใน	15	วัน	
และยื่นแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารักการรักษา
พยาบาล	(กท.44)	 เพื่อให้โรงพยาบาล
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
ในส ่วนของกองทุนเ งินทดแทนจาก
ส� า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม โ ด ยต ร ง	 
แต่หากผลการตรวจลูกจ้างไม่เจ็บป่วย 
จากการท�างาน	ลกูจ้างไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจวินิจฉัย	 เนื่องจากกองทุน 
เงินทดแทนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
แก่โรงพยาบาลแล้ว	
	 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร 
ทั้ง	12	แห่ง	/จังหวัด/สาขา	ทุกแห่ง	หรือ 
โทร.	1506	บริการตลอด	24	ชั่วโมง	หรือ	
www.sso.go.th
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R.I.P
จากเดิม

100 เท่าของอัตราสูงสุด
ของค่าจ้างขั้นตํ่ารายวัน

เพ่ิมเป็น
40,000

บาท

เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
จากการทํางานจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย

ให้สํานักงานประกันสังคมจ่ายค่าทําศพ
แก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างในอัตราที่กําหนด

ประกันสังคม
เพ่ิมสิทธิคุ้มครอง

ประกันสังคม
เพ่ิมสิทธิคุ้มครอง

ลูกจ้างตาย/สูญหายจากการทํางาน

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.th
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 1. ใหลูกจางเขารับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสม โดยสามารถเขารับการรักษาได
ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนที่อยูใกลที่สุด
 2. แจงการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ที่สํานักงานประกันสังคมที่บริษัทตั้งอยูหรือที่ลูกจางประจํา
ทํางาน ภายใน 15 วัน นับแตวันที่นายจางทราบ

 ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานสามารถใชสิทธิกองทุนเงินทดแทนได
ตั้งแตวันแรกที่เขาทํางานใหนายจาง

 ไมสามารถใชสิทธิกองทุนเงินทดแทนได เนื่องจากการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นไมไดเปนการปฏิบัติงาน
ใหกับนายจาง แตสามารถใชสิทธิกองทุนประกันสังคมได

 สามารถเขารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไดทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
 1. นายจาง/ลูกจางสํารองจายคารักษาพยาบาลไปกอน นําใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย 
เบิกคารักษาพยาบาลคืนไดที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
 2. เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน นายจางทําหนังสือ
สงตัวลูกจางเขารับการรักษาพยาบาล (แบบ กท.44) โดยไมตองสํารองจายคารักษาพยาบาล สถานพยาบาล
จะเรียกเก็บจากกองทุนเงินทดแทนในวงเงินที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทํางาน 
นายจ้างต้องทําอย่างไร

พ่ึงรับลูกจ้างเข้าทํางาน สามารถ
ใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทนได้หรือไม่

ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุตอนเดินทาง
ไปทํางาน ใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน
ได้หรือไม่

ลูกจ้างประสบอันตรายจาก
การทํางานต้องสํารองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลหรือไม่

ลูกจ้างเสียชีวิตจากการทํางาน 
ใครเป็นผู้ได้รับสิทธิ อย่างไรบ้าง

- คาทําศพแกผูจัดการศพ 40,000 บาท
- คาทดแทนรอยละ 70 ของคาจางรายเดือน เปนเวลา 10 ป แกผูมีสิทธิ 
 1. มารดา       2. บิดาที่ชอบดวยกฎหมาย       3. สามีหรือภรรยาที่ชอบดวยกฎหมาย 
 4. บุตรอายุตํ่ากวา 18 ป
 5. บุตรที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่ยังศึกษาอยูในระดับที่ไมสูงกวาปริญญาตรี ใหไดรับสวนแบงตอไป
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู
 6. บุตรที่มีอายุตั้งแต 18 ป และทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบซึ่งอยูในอุปการะของ
ลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย
 7. บุตรของลูกจางซึ่งเกิดภายใน 310 วัน นับแตวันที่ลูกจางถึงแกความตายหรือวันที่เกิดเหตุสูญหาย  
มีสิทธิไดรับเงินทดแทนตั้งแตวันคลอด
 8. หากไมมีบุคคลดังกลาวขางตน ใหผูอยูในอุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย
เปนผูมีสิทธิ แตผูอุปการะดังกลาวจะตองไดรับความเดือดรอนเพราะขาดอุปการะจากลูกจางที่ตายหรือสูญหาย

 แรงงานตางดาวไดรับความคุมครองโดย
 1. แรงงานตางดาวที่ถูกตองตามกฎหมาย ทํางานกับนายจางที่มีหนาที่ขึ้นทะเบียนและจายเงินสมทบ  
สามารถขึ้นทะเบียนเปนลูกจาง เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจะไดรับความคุมครอง
จากกองทุนเงินทดแทน
 2. แรงงานตางดาวทีไ่มถกูตองตามกฎหมาย ถงึแมทาํงานกบันายจางทีมี่หนาทีข่ึน้ทะเบยีน และจายเงินสมทบ
เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน นายจางจะตองเปนผูจายเงินทดแทนใหกับลูกจาง
 3. แรงงานตางดาวที่ถูกตองตามกฎหมายและไมถูกตองตามกฎหมาย อยูกับนายจางที่ยกเวนไมตอง
ขึ้นทะเบียนและจายเงินสมทบ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน นายจางจะตองเปน
ผูจายเงินทดแทนใหกับลูกจาง
 โดยแรงงานตางดาวทั้ง 3 กลุมจะไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เชนเดียวกัน

แรงงานต่างด้าวได้รับความคุ้มครอง
จากกองทุนเงินทดแทนหรือไม่

ลูกจ้างพบอาการผิดปกติ
หลังออกจากงานสามารถใช้สิทธิ
กองทุนเงินทดแทนได้หรือไม่ 

 ได ในกรณีมีการเจ็บปวยเกิดขึ้นภายหลังการสิ้นสภาพการเปนลูกจาง แพทยวินิจฉัยวาเปนผลมาจาก
การทํางานที่ผานมา สามารถยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนตอสํานักงานประกันสังคมที่ลูกจางทํางานอยูหรือที่
นายจางมีภูมิลําเนาไดภายใน 2 ป นับแตวันที่ทราบการเจ็บปวย

การคํานวณเงินทดแทน
การขาดรายได้ของกองทุน
เงินทดแทนใช้ฐานใด

 คํานวณจากคาจางสูงสุดที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบหารดวยสิบสอง ซึ่งปจจุบันคาจาง 
ที่นํามาคํานวณเงินสมทบเทากับ 240,000 บาท/ป หารดวย 12 = 20,000 บาท ดังนั้นคาจางสูงสุด
ในการคํานวณคาทดแทนรายเดือนเทากับ 20,000 บาท

คําถาม
พบบ่อย

กองทุน
เงินทดแทน
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โดย : ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน / กรมการจัดหางาน

แวดวงแรงงาน...ผู้ประกันตนควรรู้

 กระทรวงแรงงำน	ร่วมกับศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน	(ศอญ.)	
ด�าเนินโครงการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	 ปี	2563	 กิจกรรมจ้างงาน 
เร่งด่วน	“โครงกำรฟำร์มตวัอย่ำงต้ำนภยัโควดิ-19”	ให้ประชาชนทีว่่างงานจากผลกระทบ 
โควิดและสถานการณ์ภัยแล้ง	 มีงานท�า	 มีรายได้	 ซึ่งได้ด�าเนินการในพื้นที่	17	จังหวัด	
30	ฟาร์มตัวอย่าง	 ภายในระยะเวลา	60	วัน	 ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนคนละ	300	บาท 
ต่อวัน	 เม่ือท�าครบแล้วหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จะส�ารวจ 
ความต้องการเพือ่ต่อยอดการประกอบอาชพีตามความต้องการเพือ่ให้มงีานท�า	มอีาชีพ	
มีรายได้อย่างมั่นคง

 นำยสุชำติ  พร ชัยวิ เศษกุล 
อธิบดีกรมการจัดหางาน	 เผยผลการ 
ขึ้นทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงานออนไลน ์
ผ่านเวบ็ไซต์	https://empui.doe.go.th	กับ 
กรมการจัดหางาน	 เดือนเมษายน	2563	 
จ�านวน	267,351	คน	เพ่ิมขึน้ร้อยละ	45.82	 
จากเดือนมีนาคม	 ที่มีผู ้มาขึ้นทะเบียน	
จ�านวน	144,861	คน		ผู้ที่ถูกเลิกจ้างงาน 
มสีาเหตุมาจากนายจ้าง/สถานประกอบการ 
ต้องปิดกิจการเพราะผลกระทบจากการ
แพร่กระจายของโรค	COVID-19	จะได้รับ
เงินชดเชย	70%	 ของค่าจ้างท่ีเคยได้รับ	
ระยะเวลาไม่เกิน	200	วัน	 หากเป็นการ
ว่างงานจากการลาออกเอง	จะได้รับเงิน
ในอัตรา	45%	 ของค่าจ้างที่เคยได้รับและ
ระยะเวลาไม่เกิน	90	วัน

16 วารสารประกันสังคม
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แวดวงแรงงาน...ผู้ประกันตนควรรู้
โดย : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กพร. งัดมาตรการป้องกันโควิด-19
ร่วมสร้างความปลอดภัยสาธารณะ
	 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	 ก�าหนดมาตรการป้องกันการ 
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19	ในกจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีย่งัต้องด�าเนนิการ 
อย่างต่อเน่ือง	 อาทิ	 การจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต	ิ 
และการจัดประเมินความรู้ความสามารถ	โดยก�าหนดให้ต้องมีการตรวจ
คดักรองผูเ้ข้าทดสอบหรอืเข้ารบัการประเมนิ	ด้วยการวดัอณุหภมูร่ิางกาย	
บริการเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ	 ลดจ�านวนคนเข้ารับการฝึกอบรมและ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	และจัดสถานที่เพื่อให้มีการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม	(Social	Distancing)	อย่างเหมาะสม	ก�าหนดให้ใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาที่มีการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	 
มีการท�าความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์การฝึกเป็นประจ�าทุกวัน	 
ส่วนการประเมินความรู้ความสามารถ	 มีฉากกั้นระหว่างผู้ประเมินกับ 
ผู้รับการประเมิน	ใช้ไมโครโฟนในการสัมภาษณ์	เป็นต้น

 กรมส วัสดิ กำรและคุ ้ มครองแรงงำน  
เชิญชวนนายจ ้าง	 ลูกจ ้างและประชาชนท่ัวไป	 
ร ่ ว ม รณร งค ์ ป ลู ก จิ ต ส� า นึ ก แ ล ะต ร ะหนั ก ถึ ง 
ความปลอดภัยและอาชวีอนามยัในการท�างาน	เนือ่งใน	 
“วั นควำมปลอดภั ย ในกำรท� ำ ง ำนแห ่ ง ชำติ ”  
10	 พฤษภาคม	 2563	 โดยเผยแพร ่และปฏิบัติ 
ตามมาตรการเ ชิงป ้องกันด ้านความปลอดภัย 
ในการท�างานและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของไวรัส	COVID-19	โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร 
ได้ที่	www.osh.labour.go.th
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งอรคมุคอ่ืพเยาจชใาคะราภบรังอร
ยวปบ็จเ่ทีงาจกลู  ยารตนัอบสะรปอรืห

 ยาต อรืห ยาหญสู พาภลพพทุ
นางาทํรากกาจามงอ่ืนเนัอ
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งอรคมุคอ่ืพเยาจชใาคะราภบรังอร
ยวปบ็จเ่ทีงาจกลู  ยารตนัอบสะรปอรืห

 ยาต อรืห ยาหญสู พาภลพพทุ
นางาทํรากกาจามงอ่ืนเนัอ



20 วารสารประกันสังคม

นายจ้าง คนดี
สัมภาษณ์ คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการกองทุนเงินทดแทน และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

จากภาวะวกิฤตเชือ้ไวรัสระบาด (COVID-19)  
เมื่อต้นปี ที่ผ่ านมาได้ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ (ดา้นเงนิทนุ  
การบรหิารจดัการ แรงงาน และการสง่ออก)  
อย่างไรบ้าง
	 โดยภาพรวมเป็นการกระทบ 
ทุกภาคส่วนท้ังเรื่องเงินทุน	 แรงงานและ 
การส่งออก	 ในภาคอุตสาหกรรมเกิดการ 
กระทบอย่างรุนแรง	 ตัวโครงข่ายห่วงโซ่
กระทบ	 เพราะฉะนั้นเป็นไปโดยทุกภาค
ธุรกิจ
ใ นฐ าน ะ เ จ้ าของกิ จก าร  (ผู้ บ ริ ห า ร 
ผู้ประกอบการ) มีมุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้ านแรงงาน (แรงงานไทย 
และต่างชาติ) อย่างไรบ้าง
	 ในแง่แรงงานต่างชาติ	 แรงงาน
ต่างด้าว	 ยังมีความจ�าเป็นอยู่เราควรจะ 
จัดกลุ่ม	(Classify)	 ตัวเราเองว่าอะไรคือ 
จุดเสี่ยง	อย่างเช่น	บางภาคอุตสาหกรรม
เกิดผลกระทบถ ้ าแรงงานต ่ างชาติ 
กลับไปแล้ว	 จ�าเป็นต้องรณรงค์ให้ ใช้
แรงงานภายในประเทศเราเองหรือไม่	เช่น	
โครงสร้างการอาชวีะทางเทคนคิบางอย่าง
เรื่องภาคอุตสาหกรรมอาจจะต้องกลับมา
ฟ้ืนด้วยตวัเองหรอืไม่	ถ้าภาคการก่อสร้าง
ซึ่งต้องการใช้ก�าลังแรงงานจ�านวนมาก	
(Labour	 Intensive)	 ตรงนี้อาจยังต้อง
จ�าเป็นและขึ้นอยู ่กับทางรัฐต้องเริ่มมา 
ประมวลผลในภาคธรุกจิใดทีจ่ะฟ้ืนตวัได้เรว็	 
ภาคธุรกิจไหนท่ีอาจจะเกิดผลกระทบ 
ในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่อไป

ความเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ในกระบวนการการท�างาน ภายใต้แนวคิด 
New Normal หลังวิกฤตโควิด-19  
(ภาคการบริหารจัดการ ภาคการผลิต
แรงงาน)
	 ในแง ่ของ	 New	 	 Normal	 
(ความปกติในรูปแบบใหม่)	 ในระยะเวลา	
2	เดือนที่ผ่านมาท�าให้เห็นว่า	ธุรกิจมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม	 มันจะเกิดขึ้นและ
ยังไม่แน่ใจว่าการระบาดรอบนี้จะอยู่นาน
แค่ไหน	มากกว่า	6	 เดือน	9	 เดือน	หรือ	
1	ปี	ตราบใดที่วัคซีนยังไม่ได้มีการรับรอง
ขึ้นมา	 โครงสร้างนี้จะกลายเป็นระยะยาว	
สิ่งท่ีเกิดขึ้นตามมาคือ	 การปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมเกดิขึน้	โครงสร้างการเชือ่มโยง
จะกลายเป็นการน�าเทคโนโลยมีาเก่ียวข้อง
มากขึ้น	เพราะฉะนั้นกระบวนการแรงงาน
ก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
การพัฒนาศักยภาพที่ควรเป็นไปในกลุ่ม
ลูกจ้างภาคแรงงาน
	 ผมว่าท้ังลกูจ้างและผูป้ระกอบการ 
ควรจะต้องปรับเปลี่ยน	 รูปแบบการ
จ้างแรงงานแบบ	 Labour	 Intensive	 
จะเปลี่ยนแปลงไป	 มีการน�าเทคโนโลย ี
เข้ามาเกีย่วข้องมากขึน้	เพราะฉะนัน้ภาครัฐ 
ต้องวางโครงข ่ายนี้ ให ้ชัดเจน	 ถ ้ารัฐ 
วางโครงข ่ายนี้ชัดเจนการขับเคลื่อน 
ก็จะง่ายขึ้น
ปัญหาความปลอดภัยในการท� างาน 
ในภาคปฏิบัติการต่าง ๆ กับการป้องกัน
เพ่ือประสิทธิผลสูงสุด
	 ผมว่าความปลอดภยัถ้าเราเข้าสู่ 
ระบบ	New	Normal	จริง	 กระบวนการ
แรงงานจะน้อยลง	 ระบบการ	Safety	 
จะสูงขึ้น	 สิ่งเหล่าน้ีต้องขึ้นอยู่กับภาครัฐ	
ที่ต้องเริ่มมีมาตรการจะรองรับสิ่งเหล่านี้
อย่างไร

ปรับตัวพร้อมเปลี่ยนแปลง
หลังวิกฤตโควิด-19

ความเห็นกับกฎหมายพระราชบัญญัติ 
เงนิทดแทนฉบบัแกไ้ข (ลา่สดุ พ.ศ. 2563)  
กรณีเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง
	 เป็นส่ิงที่ดีและเกิดประโยชน ์
กับลูกจ้างเพียงแค่จากวิกฤตที่เกิดขึ้น 
ในคร้ังนี้	 อยู ่นอกเหนือจากกรอบของ 
พระราชบัญญัติเงินทดแทนท่ีเพิ่มสิทธิ	
ซึ่งลูกจ ้างที่ ได ้ รับผลกระทบจากการ 
ว่างงานก็จะได้รับความคุ ้มครองจาก
กองทุนประกันสังคม	
มุมมองของท่านกับภาคส่วนแรงงาน
ที่ประ เทศจะก้ าวไปสู่ภายใต้นโยบาย 
Healthy Thailand
	 	 เดือนที่ ผ ่ านมารั ฐบาลได ้
ด�าเนินการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวก	
หากสิ่งที่ก�าลังเกิดข้ึนในขณะนี้ เรายัง
สามารถรักษาสถิติได้	 ผมว่าจะกลายเป็น 
ภาพลักษณ์เชิงบวกสูง	 อยู ่ที่ภาครัฐ 
รณรงค์ส่ิงเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ เช่น	 
ถ ้ ำ  Hea l thy Tha i l a nd แข็ งแรง  
คนภำยนอกก็จะมองว่ำ เป็นประเทศเดยีว 
ที่ไม่มกีำรเลอืกปฏบัิตทิกุชนชัน้ กำรรกัษำ 
กำรเข้ำสูร่ะบบสำธำรณสขุ ทกุสำขำอำชีพ 
แม้กระทั่งแรงงำนต่ำงด้ำวก็ให้ต่ำงกับ 
ประเทศอื่น ส่ิงเหล่ำนี้จะเป็นมุมมอง 
ด ้ ำ นบวกและ เป ็ น โ อก ำสที่ ดี ท่ี คน
มองว ่ำกำรมีบ ้ำนที่ 2 ของนักลงทุน 
อ ำจจ ะ เ ลื อ กป ร ะ เ ทศ ไทย  ถ ้ ำ รั ฐ 
วำงมำตรกำรส่งเสริมเชิงบวกจะเกิด 
ผลกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนสู่ประเทศไทย
อย่ำงสูง

2
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มุมมอง คนท�างาน
สัมภาษณ์ คุณบุญเชิด เขียวข�า กรรมการกองทุนเงินทดแทน
และประธานสภาองค์การลูกจ้างคุ้มครองแรงงานและผู้บริโภค

จากภาวะวกิฤตเชือ้ไวรสั (COVID-19) ระบาด
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบไปทุกภาค
ส่วนในภาคแรงงาน ลูกจ้างก็เช่นกัน ท่านมี
ข้อคิดเห็นจากเหตุการณ์นีอ้ย่างไร
	 ปัญหาวิกฤตเชื้อไวรัส	COVID-19	
เป็นปัญหาของคนทัว่โลกท�าให้ได้รบัทราบถงึ
การแก้ปัญหาของแต่ละประเทศว่ามศีกัยภาพ
และมีการแก้ปัญหาอย่างไร	 ที่สามารถลด 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสลงได้	 ซึ่งต้อง 
ได ้รับความร ่วมมือจากภาคประชาชน	
ประเทศไทยมีวิธีการแก้ปัญหาในการลด 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้เป็นที่ยอมรับ
และชื่นชมของคนทั่วโลก	ซึ่งต้องขอขอบคุณ
และขอชื่นชม	 กระทรวงสาธารณสุข	 รวมถึง
แพทย์	 พยาบาล	 บุคลากรทางการแพทย์	 
และทุก	ๆ	ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	
	 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัส	COVID-19	ส่งผลท�าให้เกิดการว่างงาน
ของแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ	
ภาครัฐควรต้องมีมาตรการช่วยเหลือ	ดังนี้

เรียนรู้สิ่งใหม่
สู่แรงงานคุณภาพ

วิถีชีวิตการท�างานภาคแรงงานจะต้องมีการ
เปลีย่นแปลงหลายอย่าง ขอ้คดิเหน็ แนวทาง
ในการปรับตัวสู่วิถีการท�างานสมัยใหม่
	 ในวิกฤตก็เป็นโอกาสของหลาย 
ภาคส่วนท่ีคิดวิธีการด�าเนินชีวิตแบบใหม	่
สังคมไทยต่อจากน้ีไปมีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างแน่นอน	การน�าเทคโนโลยมีาใช้เต็มรปูแบบ 
เป็นสิง่จ�าเป็นและส�าคญัยิง่โดยเฉพาะแรงงาน 
ภาคอตุสาหกรรม	สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 
สุขภาพความปลอดภยัในการท�างานต้องได้รบั 
การดูแลอย่างเข้มแข็ง	รวมทั้งอาหารการกิน	 
การท�างานอยูก่บับ้านผ่านเทคโนโลยคีงเกดิขึน้	 
การใช้เงินสดผ่านมือคงลดน้อยลง	วิธีการ 
รบัสมคัรคนเข้าท�างานกต้็องเปลีย่น	หากลกูจ้าง 
เข้าใจเทคโนโลยี	ขยัน	อดทน	ซื่อสัตย์	คงจะ
ไม่ตกงานแน่นอน
ในแง่ความปลอดภัยในการท�างาน ควรมี
มาตรฐานหรือมาตรการอย่างไรบ้าง
	 ในความเป็นจริงเรามีกฎหมาย
ความปลอดภัยในการท�างานท่ีเข้มอยู่แล้ว	 
มี	จป.วิชาชีพ	 (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ในการท�างาน)	คอยดแูลในสถานประกอบการ 
ที่มีลูกจ้างเกิน	50	 คน	 แต่ขาดการบังคับใช้ 
อย่างจริงจัง	 โรงงานขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง 
เป็นจ�านวนมากละเลยการดแูลความปลอดภยั 
ในการท�างานให้กับลูกจ้าง	 ภาครัฐต้องมี
มาตรการในช่วงเวลานี้ ให้เข้มขึ้น	 เข้าไป 
ตรวจสอบให้ทั่วถึงและให้ตัวแทนลูกจ้าง	
นายจ้าง	ต้องรายงานผลต่อเน่ืองเพ่ือรบัทราบ 
และสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทันที
สิ่งที่ลูกจ้างควรใส่ ใจและปรับตัวเพ่ือสู่
แรงงานคุณภาพ 
	 ทักษะการท�างานและเทคโนโลยี
ใหม่	 ๆ	 เป็นส่ิงจ�าเป็นกับลูกจ้างอย่างมาก	 
ทุกคนอยากมีชีวิตท่ีดี	 เป็นท่ีต้องการของ
นายจ้าง	 ต้องรีบเพ่ิมทักษะให้กับตัวเอง	
โดยเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ทั่วประเทศ	 หากไม่สะดวกสามารถเรียน
ออนไลน์ ได้	 ขณะน้ีเป็นโอกาสของแรงงาน 
ที่จะเพิ่มทักษะเพราะทุกคนหยุดอยู ่บ ้าน	 
เ พิ่ ม ทั ก ษ ะ เ พื่ อ เ ต รี ย ม ค ว า มพ ร ้ อ ม 
หลังเชื้อไวรัสจางหายไป	 ตัวท่านก็จะเป็น 
คนแรกที่นายจ้างต้องการรับเข้าท�างาน

สิ่งที่ภาครัฐควรให้การสนับสนุนลูกจ้าง/ 
แรงงาน (สวัสดกิาร / ค่าจ้าง / ประกนัสงัคม)
	 ลกูจ้างในทกุภาคส่วนควรจะได้รบั 
เงินเยียวยาจากภาครัฐโดยเฉพาะผู้ที่ ไม่ม ี
งานท�าหรอืตกงาน	รฐับาลต้องช่วยเหลอืหางาน 
ให้ลูกจ้างท�า	ลดภาระค่าใช้จ่าย	ลดดอกเบี้ย
ธนาคาร	ฯลฯ	อยากให้ส�านกังานประกนัสังคม
เพิ่มระยะเวลาการจ่ายประโยชน์ทดแทน 
กรณว่ีางงานเป็น	1	ปี	จนกว่าเช้ือไวรสัจะลดลง	 
และรัฐควรสนับสนุน	จ่ายค่าแรงงานให้กับ 
ผู้ที่เข้าไปเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานด้วย
ท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพระราช
บัญญัติเงินทดแทน ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
พ.ศ.2563 ทีเ่พ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง
	 การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้าง
นับว่าเป็นสิ่งที่ดี	ในความเห็นของผม	สิทธิที ่
ลูกจ ้างควรได ้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือ 
เจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�างาน

กรณีว่างงานให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตาม 
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน	มาตรา	75	 
(นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยให้ลูกจ้าง)	
มาตรการเราไม่ทิง้กนัเดอืนละ	5,000	บาท	
เท่าเทียมกับประชาชนกลุ่มอื่น
ให้ผู้ประกันตนกู้เงินกองทุนประกันสังคม
ได้ในอัตราดอกเบี้ยต�่า	
ช่วยเหลือธุรกิจ	SME	 ที่ไม่เลิกจ้างงาน	 
โดยการให้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต�่า

แรงงานในระบบ

รัฐควรน�าแรงงานกลุ ่มนี้ เข ้าสู ่ ระบบ 
ประกันสังคม	 โดยรัฐสนับสนุนเงินออม
กบัแรงงานนอกระบบทกุคนเป็นรายเดือน	
ฝ่ายละ	200	บาทต่อเดือน	 เพื่อเป็นหลัก
ประกันการว่างงาน	
มาตรการเราไม่ทิง้กนัเดอืนละ	5,000	บาท	
เท่าเทียมกับประชาชนกลุ่มอื่น
ให้เงินกู ้เพื่อไปประกอบธุรกิจในอัตรา 
ดอกเบี้ยต�่า

แรงงานนอกระบบ

1.	

2.

3.

4.

1.	

2.

3.

มุมมองของท่านกับภาคส่วนแรงงานที่
ประเทศจะก้าวไปสู่ภายใต้นโยบาย Healthy 
Thailand
	 การก้าวเข้าสูส่ขุภาพทีด่ขีองคนไทย	 
ต ้องเร ่ ง เสริมสร ้ างป ัจจัยหลายอย ่าง 
เข้ามาช่วยและสร้างให้เกิดความเช่ือว่า	 
หากไม่ด�าเนินการอนาคตเราก็จะแย่ลง	 
เพ่ือเราจะก้าวไปด้วยกันตามนโยบายที่ด	ี
Healthy Thailand

1.	

2.

3.

4.

ลกูจ้างควรได้รบัการรกัษาจนหายเป็นปกติ 
โดยไม่ต้องเสียค่ารักษา	และไม่ควรจ�ากัด 
วงเงินได้เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐที่ให ้
จ่ายเต็ม	 ควรให้ใช้โรงพยาบาลเอกชน
ได้ด้วย
ค่าทดแทนการขาดรายได้	 ควรจ่ายให้ 
เพิ่มขึ้นจาก	70	%	เป็น	80	%
เมื่อลูกจ้างเสียชีวิตเน่ืองจากการท�างาน	
กรณีไม่มีทายาทและพ่อแม่	แต่มีผู้เลี้ยงดู 
ลูกจ้างมาตลอด	 ควรให้สิทธิผู ้เลี้ยงด ู
ได้รับสิทธิตรงนี้
อยากให้พระราชบญัญตัเิงินทดแทนฉบบัน้ี	 
ขยายความคุ ้ มครองไปถึ ง ลูกจ ้ า ง 
ภาคเกษตรกรที่เสียชีวิตด้วยสารเคมีด้วย	 
ซึง่ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก
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โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจและปอด
ของคนงานในภาคอุตสาหกรรม 
มีอะไรบ้าง
	 โรคทำงเดินหำยใจกับปอด
ในป ั จ จุ บั นมี หล ำยกลุ ่ มที่ เ กิ ด จ ำก 
กำรท�ำงำน	 เช่น	ปอดฝุ ่นหิน	ฝุ ่นฝ้ำย	
หรือว ่ำโรคหอบหืดที่ถูกกระตุ ้นและ 
โรคติดต่อที่อำจจะไม่ ได ้เกิดจำกกำร
ท�ำงำน	แต่ว่ำก็มีกำรระบำดในโรงงำน	
อย่ำงเช่น	วัณโรคปอด	หรือโรคในปัจจุบัน 
ทุ กคนทรำบกั นดี ก็ คื อ 	 COV ID-19	 
โดยรวมก็มี เกิดจำกกำรติดเชื้อไวรัส	
แบคทีเรีย	 เชื้อรำและที่ถูกกระตุ ้นด้วย
สำรเคมีบำงอย่ำงจำกกำรท�ำงำน	 เช่น	
ฝุ่นหิน	ซิลิก้ำ	แร่ใยหิน	พวกสำรที่กระตุ้น
ได้เยอะอย่ำงพวกที่มีฤทธิ์เป็นกรด	 เช่น	
คลอรีน	เป็นต้น
สาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับทางเดิน
หายใจและปอดของคนงาน
ในภาคอุตสาหกรรมคืออะไรบ้าง
	 จะมีเรื่องของกำรท�ำงำนกับ
สำรเคมีที่อันตรำย	 กำรใช้พวกซิลิก ้ำ	 

ใช้แร่ใยหนิในกำรท�ำงำน	ใช้กรดในสำรเคม ี
ต่ำง	ๆ	หรือว่ำพวกโรคติดเชื้อที่ติดจำก
คนงำนคนหนึง่สูค่นงำนอกีคนหนึง่
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวกับ
ทางเดินหายใจและปอด
	 จะมหีลำยปัจจยั	อนันีแ้ล้วแต่โรค	 
แล้วแต่ชนิด	อำยุก็มีผล	บำงอย่ำงจะเกิด 
กับคนที่อำยุ เยอะ	 ๆ	 ปกติวัยท�ำงำน
เรำเชื่อว่ำเป็นกลุ ่มวัยที่แข็งแรง	แต่ว่ำ
จะพบโรคบำงอย่ำงได้	 ซึ่งเกิดจำกกำร
ท�ำงำนโดยเฉพำะ	 เช ่น	 ถ ้ำเขำมี โรค
ประจ�ำตัวอยู่ก่อนหรือถ้ำเขำมีอำยุที่เข้ำ
ได้กับเฉพำะของโรคนั้น	 ก็จะมีโอกำส
เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคมำกขึ้น	อีกทั้งเรื่อง 
ของกำรดูแลชีวิตประจ�ำวันและกำร 
สูบบุหรี่ก็ถือเป ็นป ัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญ 
เช่นกัน

จากการหายใจรับฝุ่นละออง
ขณะท�างาน

โรคปอด

อาการของโรคทีเ่กีย่วกบัทางเดนิหายใจ 
และปอดเป็นอยา่งไร ตา่งจากโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อย่างไร
	 โรคทำงเดินหำยใจและปอด
จะมีอำกำรเหนื่อยง ่ำย	 เหนื่อยเยอะ	 
จะเจอได้จำกผลตรวจ	X-ray	ผลตรวจ
สมรรถภำพปอด	 ส ่ วน	COVID-19	 
จะต้องมีอำกำรไข้สูง	ไอแห้ง	ๆ	และอำจ
จะมีประวัติ ไปต่ำงประเทศมำหรือไป
สัมผัสกับคนที่มีภำวะเสี่ยง
โรคทางเดินหายใจและปอด มีความ
เสี่ยงที่จะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID-19) หรือไม่
	 จริง	ๆ	มีโอกำสที่จะได้รับเชื้อ
เท่ำ	ๆ	กับคนทั่วไป	หมำยถึงว่ำคนที่ป่วย 
เป ็นโรคปอดอยู ่ก ่อนแล้ว	 ก็มี โอกำส 
รับเชื้อโคโรน่ำได้เท่ำกับคนอื่น	แต่ว่ำพอ
รับเชื้อมำแล้วอำจจะเกิดควำมรุนแรง
ของโรคได้มำกกว่ำ	คือมันก็มีกำรศึกษำ
ที่บอกว่ำพวกโรคประจ�ำตัวบำงอย่ำง	
เช่น	โรคปอด	วัณโรคปอดที่ลุกลำมแล้ว	
หรือว่ำโรคหัวใจ	หลอดเลือด	 เป็นต้น	 
จะท�ำให้โอกำสกำรเสียชีวิตค่อนข้ำงสูง
กว่ำคนทั่วไป
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ห่วงใย ใกล้หมอ

การดูแลรักษาและป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง
กับทางเดินหายใจและปอดของคนงาน
ในภาคอุตสาหกรรม
	 จริ ง 	 ๆ 	 จะมี อยู ่ หลำยอย ่ ำ ง	 
หลัก	ๆ	แบ่งเป็น	3	ช่วง	คือช่วงก่อนที่จะ
ป่วย	ช่วงที่ป่วยแล้ว	ช่วงที่หลังป่วย	ก่อนที่
จะป่วยจะเป็นเรื่องของกำรวำงระบบ	เตรียม
รับมือเหตุกำรณ์	 กรณีที่มีกำรติดเชื้อขึ้น 
ในโรงงำน	ว่ำเกิดป่วยจะต้องหยุดอย่ำงไร	
จะต้องมีกำรเข้ำไปติดตำมอย่ำงไร	กำรให้
ควำมรู้พนักงำนในกำรปฏิบัติตัว	 เมื่อก่อน 
จะให ้ควำมรู ้ ในรูปแบบบรรยำยในห้อง
ประชุม	แต่ปัจจุบันต้องเปลี่ยนเป็นให้ควำมรู ้
ทำงระบบออนไลน์มำกขึ้น	 หรือถ้ำไปจัด
ประชุมต้องมี	 Social	Distancing	 และม ี
เรื่องกำรให ้ควำมรู ้กับกำรเตรียมระบบ 
ในกำรส่งต่อ	เมื่อป่วยแล้วจะมีระบบที่ส่งต่อ 
เข ้ำมำที่ โรงพยำบำลเพรำะว ่ำโรงงำน 
ไม ่สำมำรถที่จะส ่งพนักงำนที่ป ่วยและ
สงสัยว่ำมีเชื้อโคโรนำเข้ำมำในโรงพยำบำล 
โ ดยตรง ได ้ 	 จ ะต ้ อ งติ ดต ่ อปร ะสำน 
โรงพยำบำลก่อน	 เพรำะเรำต้องเตรียม 
พื้นที่รองรับ	จะต้องเตรียมเส้นทำงเดิน 
ส�ำหรับผู ้ป ่วยเฉพำะโรคนี้	 และควรเป็น 
รถโรงพยำบำลไปรับเท่ำนั้น	พอหลังจำก 
เกิดเหตุกำรณ์มีลูกจ้ำงหนึ่งคนที่ป ่วยขึ้น 
ในโรงงำน	จะต้องมีกำรลงไปสอบสวนโรค 

ว่ำคนนีต้ดิจำกที่ไหน	ตดิจำกใคร	มีใครมำติด 
จำกเขำอีกบ้ำง	 อันนี้คือระหว่ำงเกิดเหตุ	 
พอหลั ง เกิด เหตุก็ จะต ้ องไปตำมดู ว ่ ำ 
ปลอดเชื้อแล้ว	รักษำครบ	28	วัน	นับจำกวันที ่
นอนโรงพยำบำลวันแรก	พอครบ	28	วัน 
แล้วจริง	ๆ	อำจจะต้องมีกำรตรวจ	Swab	
Covid	ตรวจ	Swab	ที่จมูกกับที่ปำกเพื่อดูว่ำ 
ยังมีเชื้อหลงเหลือไหมก่อนที่จะปล่อยให้
กลับไปท�ำงำน	แต่ควรจะอยู่ให้ครบ	28	วัน
และไม่มีอำกำรแล้ว	 เพียงแต่ว่ำอันนี้เป็นแค่
ค�ำแนะน�ำ	อำจจะไม่ตรวจก็ได้เพรำะรักษำ
ครบแล้ว
ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจและปอด  
ควรป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไร
	 ป้องกันเหมือนกับคนทั่ว	 ๆ	 ไป 
ตำมนโยบำย	อย่ำงแรกก็คือใส่หน้ำกำก 
อนำมัย	 และก็พยำยำมรักษำระยะห่ำง
ระหว ่ำงบุคคล	 กำรล ้ำงมือเป ็นประจ�ำ	 
ควรจะล้ำงด้วยสบู่หรือล้ำงด้วยแอลกอฮอล์
ก็ได้	 เรื่องกำรรับประทำนอำหำรแนะน�ำให้
รับประทำนเป็นจำนของตัวเอง	แยกกันเลย	
คอยสังเกตอำกำร	ถ้ำมีอำกำรผิดปกติที่อำจ
จะใช่	ก็ควรรีบไปพบแพทย์
ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจและปอดที่มีความ
กังวลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีค�าแนะน�าอย่างไร
	 คอยสงัเกตอำกำรตวัเองเป็นประจ�ำ	 
ถ ้ ำมี อำกำรผิดปกติควรรีบพบแพทย ์	 
ควรหลีกเลี่ยงสถำนที่ เสี่ยง	 เช ่น	 ถ ้ำไป 
ต่ำงประเทศหรือไปบำงจังหวัดที่ก�ำลังมี
กำรระบำด	 ก็คอยติดตำมสถำนกำรณ  ์
เป็นระยะ	ๆ	เพรำะเรำมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำ 

คนอื่น	 ๆ	 ดูแลรักษำปอดให้ดี	 และควร 
หลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงเพิ่มเติมที่ ไม่จ�ำเป็น	 
เช่น	กำรสูบบุหรี่
โรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย
โรคทางเดินหายใจและปอด 
	 ส ่วนใหญ่ถ ้ำเกิดเป ็นโรคปอด 
ที่รุนแรง	หัวใจจะท�ำงำนหนัก	และบำงกรณ ี
หัวใจจะท�ำงำนเยอะจนเกิดภำวะหัวใจ 
ล้มเหลว	กล้ำมเนื้อหัวใจโต	และหัวใจท�ำงำน
ชดเชยไม่ได้
ค�าแนะน�าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผู้ที่ต้องท�างาน
ในภาวะเสี่ยงจะเกิดโรคจากการท�างาน
ส�าหรับสถานประกอบการและลูกจ้าง
	 ส�ำหรับเจ้ำของสถำนประกอบกำร	 
ก็ต้องให้ควำมส�ำคัญ	ตระหนักให้มำก
1.	ต้องมีกำรให้ควำมรู้พนักงำน	
2.	ต้องสนับสนุนสภำพแวดล้อมในที่ท�ำงำน 
ให้เอื้อต่อกำรดูแลสุขภำพ	มีกำรคัดกรอง	 
วัดไข้ก่อนเข้ำที่ท�ำงำน	ท�ำแบบประเมินทุกวัน	 
มี ร ะบบกำรจั ดกำรพนั ก ง ำนกรณีที่ มี 
พนักงำนรำยงำนควำมผิดปกติ	 หรือว ่ำ 
วัดไข้แล้วมีควำมผิดปกติ	 มีระบบส่งต่อ	
หลังจำกป่วยแล้ว	มีระบบกำรติดตำมดูแล
ให้หำยป่วยจริง	ๆ	ค่อยกลับมำท�ำงำน	บำงที
พนักงำนก็กลัวว่ำจะขำดรำยได้ท�ำให้เขำ
อำจเลือกที่จะปกปิดแล้วมำท�ำงำนตำมปกติ	
ท�ำให้เกิดกำรแพร่ระบำดมำกขึ้น	 ตรงนี ้
ก็ เป ็นสิ่ งที่นำยจ ้ำงควรค�ำนึงถึงตอนที่
วำงแผน	วำงระบบ
	 ส� ำ ห รั บพนั ก ง ำนแนะน� ำ ใ ห ้
คอยสังเกตอำกำร	 ดูแลสุขอนำมัยให ้ดี	 
หลีก เลี่ ย งกำรไปรับควำม เสี่ ย งโดยที ่
ไม่จ�ำเป็น

ป้องกันได้
ถ้าไม่ประมาท

โรคปอด
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ตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพ

การตรวจรางกายตามระบบ

การตรวจทางหองปฏิบัติการ

การตรวจสารเคมีในเลือด

การตรวจอื่นๆ

อายุ ความถี่
การคัดกรองการไดยิน Finger Rub Test

การตรวจเตานมโดยแพทยหรือบุคลากรสาธารณสุข

การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย

15 ปขึ้นไป
30 - 39 ป
40 - 54 ป
55 ปขึ้นไป

40 - 54 ป
55 ปขึ้นไป
55 ปขึ้นไป

ตรวจ 1 ครั้ง / ป
ตรวจทุก 3 ป
ตรวจทุกป
ตรวจตามความเหมาะสม
หรือมีความเสี่ยง
ตรวจ 1 ครั้ง
ตรวจทุก 1 - 2 ป
ตรวจ 1 ครั้ง / ป

ตรวจ 1 ครั้ง
ตรวจ 1 ครั้ง / ป
ตรวจ 1 ครั้ง / ป

ตรวจทุก 3 ป
ตรวจ 1 ครั้ง / ป
ตรวจ 1 ครั้ง / ป
ตรวจทุก 5 ป

ตรวจ 1 ครั้ง
ตรวจทุก 3 ป
ตรวจตามความเหมาะสม
หรือมีความเสี่ยง
ตรวจทุก 5 ป
แนะนําใหตรวจ Pap Smear
ตรวจ 1 ครั้ง / ป
1 ครั้ง

18 - 54 ป
55 - 70 ป
55 ปขึ้นไป

35 - 54 ป
55 ปขึ้นไป
55 ปขึ้นไป
20 ปขึ้นไป

30 - 54 ป
55 ปขึ้นไป

30 - 54 ป
55 ปขึ้นไป
50 ปขึ้นไป
15 ปขึ้นไป
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การตรวจสายตาดวย Snellen Eye Chart

ความสมบูรณของเม็ดเลือด CBC

ปสสาวะ UA

นํ้าตาลในเลือด FBS

เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg
มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear

มะเร็งปากมดลูกวิธี Via

เลือดในอุจจาระ FOBT

Chest X-ray

การทํางานของไต Cr
ไขมันในเสนเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol

Healthy ThailandHealthy ThailandHealthy Thailand

บริการตลอดสายด่วน

ฟรีฟรีฟรี
ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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