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  นอรดอืดเมาวคาทเรรบยวชอพื่เ
04 ารตามมาตนตนักะรปูผงอข

 ะรสิอพีชาอบอกะรปูผ บบะรกอนนางงรแ
งอขดาบะรรากกาจบทะรกลผบัรดไ่ีท

9102 านรโคโสัรวไอ้ืชเดิตครโ

บทมสนิงเยาจ 04 ารตามนตนักะรปูผหใยดโ
 มหใารตัอนใ มคงัสนักะรปนุทงอกาขเ

้ีนงัด กอืลเงาท 3

ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 1 

ีณรก 3 งอรคมุค
)นอืดเ/07 มิดเกาจ(

นอืดเ/ทาบ 24

มหใารตัอยาจ

ีณรก 4 งอรคมุค
)นอืดเ/001 มิดเกาจ(

นอืดเ/ทาบ 06

มหใารตัอยาจ

ีณรก 5 งอรคมุค
)นอืดเ/003 มิดเกาจ(

นอืดเ/ทาบ 081

มหใารตัอยาจ

เหลือรอยละ 60 ของเงินสมทบ (เดิม)
เปนระยะเวลา 6 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
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รอบรั้วประกันสังคม

สปส.ข่าวน่ารู้

เปิดบ้านคุย

4

7

16

• ประกันสังคม แนะติดต่อราชการผ่าน SSO e-Service ห่างไกลโควิด-19
• ประกันสังคมลดเงินสมทบช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 
• ประกันสังคม พร้อมดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่แรงงานต่างด้าว
  ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย
• สปส.อัดเม็ดเงิน 30,000 ล้านบาท เสริมสภาพคล่อง 
  การจ้างงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
• ประกันสังคมเร่งจ่ายว่างงาน เยียวยาผู้ประกันตน
  ที่ได้รับผลกระทบนายจ้างหยุดกิจการ

• เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33

• มุมมองผู้ประกอบการกับการฉีดวัคซีนโควิด-19

• เราได้อะไรจากการฉีดวัคซีนโควิด-19

• ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโควิด-19

• การดูแลตัวเองก่อน-หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19

• พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
  กระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยม “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 
  เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33”
• สปส.ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกเพื่อผู้ประกันตน
• นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือระหว่าง
  กระทรวงแรงงานกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
  และผู้แทนผู้ประกอบการ เพื่อหารือแนวปฏิบัติกรณีปิด (Seal)
  แคมป์คนงานก่อสร้าง
• นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม 
  ลงนามในปฏิญญาสมาคมเงินทดแทนของลูกจ้างแห่งเอเชีย ปี 2021

21

20

มุมมองคนท�างาน

นายจ้างคนดี

สปส.ใส่ใจผู้ประกันตน22

23 ห่วงใยใกล้หมอ

ฉบับเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564
ISBN 1686-7483

ทักทาย

	 เขม็นาฬิกายงัเดินไปข้างหน้า	โลกกยั็งหมนุรอบตวัเอง	เช่นเดยีวกนั 

กย็งัคงมสีถานการณ์มากมายหลายอย่างท่ีเกิดขึน้มาบนโลกใบนี	้ณ	เวลานี้ 

คงหนีไม่พ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 ทุกคน

ต่างต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

ให้ได้มากที่สุด	หรือด�าเนินชีวิตตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่	(New	Normal)	

	 วารสารประกันสังคมยังคงมีข่าวสารท่ีคอยอัปเดตให้กับ

นายจ้าง	ลกูจ้าง	ผูป้ระกันตนเช่นเคย	โดยทางประกันสงัคมมคีวามห่วงใย 

แก่ลกูจ้าง	ผูป้ระกันตน	ที่ได้รบัผลกระทบจากการหยดุกจิการ	พร้อมดแูล 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง 

ตามกฎหมาย	 นอกจากนี้ยังส ่งเสริมสภาพคล ่องการจ ้างงาน 

รวมถึงเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู ้ประกันตนท่ีได้รับผลกระทบจาก 

โควิด-19	 คอลัมน ์ เป ิดบ ้านคุย	 เป ิดศูนย ์ ฉีดวัคซีนโควิด-19	 

เพื่อผู้ประกันตนมาตรา	33	 และมาท�าความรู้จักกับวัคซีนโควิด-19	 

กับ	ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์	 วัฒนาภา	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล	สามารถติดตามรายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติมได้ภายในเล่มค่ะ

กองบรรณาธิการ

เจ้าของ
ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษา
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

บรรณาธิการบริหาร
นายมนัส ทานะมัย
ผู้ตรวจราชการกรม

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

16 20 21 22
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

รอบรั้วประกันสังคม

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตร	ีพร้อม
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 
และผู ้บริหารส�านักงานประกันสังคม	 ตรวจเยี่ยม	 “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19  
เพ่ือผู้ประกันตนมาตรา 33”	 เพื่อดูแลความเรียบร้อย	 ให้ก�าลังใจแก่ผู้ประกันตน	
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส�านักงานประกันสังคม
	 โดยส�านักงานประกันสังคมเปิด	“ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพ่ือผู้ประกันตน 
มาตรา 33”	ส�าหรับกระจายวัคซีนแก่ผู ้ประกันตนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร	 ได้รับ 
การฉีดวัคซีน	45	จุดทั่วกรุงเทพมหานครและตามที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของสถานประกอบการ 
ที่ผู้ประกันตนท�างานอยู่	โดยด�าเนินการตั้งแต่วันที่	7	มิถุนายน	2564	เป็นต้นมา

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพ่ือผู้ประกันตนมาตรา 33
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โครงการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
(Coronavirus Disease 2019) (COVID-19) เชิงรุกเพ่ือผู้ประกันตน

 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	พร้อมคณะผู้บริหาร	 
ลงพื้นท่ีตรวจเย่ียม	ติดตามผลการให้บริการ	 “โครงการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19)  
เชิงรุกเพ่ือผู้ประกันตน”	เพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม	ประกอบด้วย 
จังหวัดนนทบุรี	 ปทุมธานี	 ชลบุรีและสมุทรปราการ	 โดยส�านักงานประกันสังคมร่วมมือกับ 
โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม	ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19	ให้กับผู้ประกันตนที่เข้าข่าย 
กลุ่มเสี่ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ซึ่งหากพบการติดเชื้อจะเข้าสู่กระบวนการควบคุมดูแลรักษา 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด	เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	2564
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

รอบรั้วประกันสังคม

 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการส�านักงาน
ประกันสังคม ลงนามในปฏิญญาสมาคมเงินทดแทนของลูกจ้าง
แห่งเอเชีย	ปี	2021	 เพื่อการพัฒนาการประกันด้านเงินทดแทน
ในเอเชีย	 โดยปฏิญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้องค์กรสมาชิก
สมาคมเงินทดแทนของลูกจ้างแห่งเอเชีย	จ�านวน	10	องค์กร	 
ร ่วมกันหาแนวทางการคุ ้มครองแรงงานจากวิกฤตโลกและ 
สภาพแวดล้อมของการท�างานที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 
เสริมสร ้างกรอบความร ่วมมือเพื่อพัฒนาระบบเงินทดแทน 
ส�าหรับแรงงานและเน ้นย�้ าจุดยืนของสมาคมเงินทดแทน 
ของลูกจ้างแห่งเอเชียในเวทีโลก

 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	ประชุมหารือ
ระหว่างกระทรวงแรงงานกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	และ
ผู้แทนผู้ประกอบการ	เพื่อหารือแนวปฏิบัติกรณีปิด	(Seal)	แคมป์คนงานก่อสร้าง	รวมถึง
การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19	ทั้งในกลุ่มแรงงานไทยและต่างด้าว	พร้อมรับฟัง 
ความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ	ทั้งนี้มีผู ้บริหารกระทรวงแรงงาน	และ  
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม	 เข้าร่วมหารือ	
โดยส�านักงานประกันสังคมจะจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย	 เน่ืองจาก 
สถานประกอบการถกูปิดตามค�าส่ังศนูย์บริหารสถานการณ์โควดิ-19	(ศบค.)	เป็นเงนิสด	50%	 
ของค่าจ้าง	 ให้คนงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนทุกๆ	5	วัน	พร้อมดูแลเร่ืองอาหารทุกมื้อด้วย
ตลอด	1	เดือน	ควบคู่กับการเข้าตรวจคัดกรองโควิด-19	 เชิงรุก	(Swab)	ให้แก่แรงงาน
ในแคมป์คนงาน	100%	 เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2564	ณ	กระทรวงแรงงาน	ดินแดง	
กรุงเทพมหานคร
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

ประกันสังคม แนะ 
ติดต่อราชการผ่านชอ่งทาง SSO e-Service 
หรอืระบบออนไลน์ หา่งไกลโควดิ-19

สามารถ	Download	แบบฟอร์มขอรับ
ประโยชน์ทดแทนในเว็บไซต์ส�านักงาน
ประกันสังคม	www.sso.go.th	และส่ง
แบบฟอร์มพร้อมเอกสารได้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน	(AR	ตอบรับ)	โทรสาร	(Fax)	
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)	หรือ
แอปพลิเคชัน	(Line)	ของแต่ละหน่วยงาน	 
ตรวจสอบได้ที่	www.sso.go.th	
                   •			ตรวจสอบขอ้มลูผู้ประกนัตน  
สามารถตรวจสอบข้อมูลผู ้ประกันตน	 
ส่งเงินสมทบ	 ยอดเงินชราภาพ	 และ
การรับสิทธิประโยชน์	 รวมถึงเง่ือนไข
การรับสิทธิประโยชน์ต ่างๆ	 ทุกกรณี	 
โดยสามารถตรวจสอบข ้ อมู ลและ 
สิทธิประโยชน ์ 	 ผ ่ านช ่องทางต ่างๆ	 
ไ ด ้ แ ก 	 ช อ ง ท า ง ร ะ บ บ ส ม า ชิ ก 
ผู้ประกันตน	 เว็บไซต์	www.sso.go.th,	 
ดาวน์โหลด	Application	SSO	Connect	 

ทางโทรศัพท ์มือถือ ,	 สอบถามผ ่าน	
Facebook	Messenger	 ของส�านักงาน
ประกันสังคม	หรือ	 โทร.สายด่วน	1506	 
ตลอด	24	ชั่วโมง
	 • 	 นายจ้างขอท�าธุรกรรม 
ผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส ์ทาง     e-Service 
ใน เว็บ ไซต ์ส� านักงานประกันสั งคม	 
www.sso.go.th	หวัข้อบริการอเิลก็ทรอนกิส์	 
เพื่อขอ	User	สถานประกอบการ	และ	 
Password	สามารถแจ้งน�าส่งข้อมลูเงินสมทบ	 
แจ ้งผู ้ประกันตนเข ้ า-ออกจากงาน	 
หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน	 
พร ้ อ ม ช� า ร ะ เ งิ น สมทบผ าน ร ะบบ	 
e-Payment	ได้ตลอดเวลา

	 หากมีข ้อสงสัยเกี่ยวกับงาน
ประกันสังคม	 สอบถามได ้ที่ เว็บไซต	์
www.sso.go.th	 ช ่องทาง	E-mail	:	
info@sso1506.com	Live	Chat	รวมท้ัง	
Facebook.com/ssofanpage	ส�านักงาน
ประกันสังคม	กระทรวงแรงงาน
 ส� า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม 
ขอความร่วมมือนายจ้าง	ผู ้ประกันตน	 
ใช้ช่องทางดังกล่าว	 เพ่ือหลีกเลี่ยงและ 
ลดการรวมตัวกัน	ป้องกันการแพร่กระจาย 
จากเชื้อไวรัสโควิด-19

	 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือไวรัสโควิด-19	ส่งผลให้รัฐบาล
ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด	

เช่น	 การปิดสถานที่บางแห่งเป็นการ
ชั่วคราว	การงดจัดกิจกรรมต่างๆ	รวมทั้ง 
ให้ลดการรวมตวั	เพือ่ให้เกดิความปลอดภยั 
ต่อสุขภาพอนามัยของนายจ้าง	ผูป้ระกนัตน	 
ผู้ใช้บรกิาร	และอ�านวยความสะดวกในการ 
ท�าธุรกรรมกับส�านักงานประกันสังคม	
ลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของ
เช้ือโควิด-19	 โดยที่ ไมต ้องเดินทาง 
เ ข ้ า ม า ยั งส� า นั ก ง านประกั นสั งคม	 
ซึ่งสามารถด�าเนินการได้หลากหลาย 
ช่องทาง	ดังนี้
 • ผู้ประกันตนขอรับประโยชน์
ทดแทน	 กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย	คลอดบุตร	ทุพพลภาพ	ตาย	
สงเคราะห์บุตร	ชราภาพ	และว่างงาน
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

										ส�านักงานประกนัสงัคม	ประกาศ
กฎกระทรวง	ก�าหนดอัตราเงนิสมทบกองทุน
ประกันสังคม	(ฉบับที	่3)	พ.ศ.	2564	เมือ่วนัท่ี	 
24	พฤษภาคม	2564	โดยมีผลบังคับใช	้
งวดเดือนมิถุนายน-สิงหาคม	พ.ศ.	2564	
ตามมตคิณะรฐัมนตรเีหน็ชอบเม่ือวนัที	่18	
พฤษภาคม	2564	เพือ่ช่วยเหลอืและบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผูป้ระกนัตน
ท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19	
	 โดยปรับลดอัตราเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและ 
ผูป้ระกนัตนมาตรา	33	เดมิร้อยละ	5	เหลอื
ร้อยละ	2.5	ของค่าจ้างผูป้ระกนัตน	(ค�านวน

จากค่าจ้างสงูสดุไม่เกนิเดอืนละ	15,000	บาท	
หกัเงินสมทบ	375	บาท)	และผูป้ระกนัตน
มาตรา	39	เดิมร้อยละ	9	ลดลงเหลอืร้อยละ	
4.5	(จากเดิมจ่ายเดอืนละ	432	บาท	เหลอื	 
216	บาท)	ส�าหรบัรฐับาลยงัคงเงนิสมทบ
ในอตัราเดมิ	คอืร้อยละ	2.75	ของค่าจ้าง 
ผูป้ระกันตน	 
	 การลดเงินสมทบครัง้นี	้จะช่วยลด 
ภาระแก่นายจ้าง	4.85	แสนราย	ลดค่าใช้จ่าย
ลงได้	9,487	ล้านบาท	ซึง่จะช่วยแบ่งเบาภาระ 
ค่าใช้จ่ายและรักษาการจ้างงานต่อไปได้	 
ส่วนผูป้ระกนัตนมาตรา	33	จะได้รบัประโยชน์
จ�านวน	11.1	ล้านคน	ลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้	 
9,487	ล้านบาท	และผูป้ระกนัตนมาตรา	39	 

จ�านวน	1.8	ล้านคน	ลดค่าใช้จ่ายลงได้	 
1,189	ล้านบาท	เมื่อรวมผู้ประกันตนทั้ง	 
12.9	ล้านคนแล้ว	จะลดภาระค่าใช้จ่าย 
ลงได้ถึง	10,676	ล้านบาท	คาดว่าจะเป็น 
เ งินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม	 
20,163	ล้านบาท
	 ส�านักงานประกันสังคมให้ความ 
ส�าคัญในการช่วยเหลือ	แก้ไขปัญหาและ 
บรรเทาความเดือดร ้อนของนายจ้าง	 
ผู ้ ประกันตนในระบบประกันสั งคม	 
อย่างรวดเรว็และทนัท่วงทใีห้มากทีส่ดุ
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เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของนายจาง
และผูประกันตนจากสถานการณทางเศรษฐกิจ
ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของนายจาง
และผูประกันตนจากสถานการณทางเศรษฐกิจ
ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ



10 วารสารประกันสังคม

	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของ 
ผู้ประกันตนตามมาตรา	40	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตน	ซึ่งเป็นแรงงาน
นอกระบบ	ผู ้ประกอบอาชีพอิสระ	ที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	 
ให้เหลือร้อยละ	60	ของเงินสมทบ	(เดิม)	 เป็นระยะเวลา	6	 เดือน	 โดยเมื่อวันที่	
24	มิถุนายน	2564	ราชกิจจานุเบกษา	ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยก�าหนด 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน	ตลอดจน 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัคร
เป็นผู้ประกันตน	และมีผลบังคับใช้แล้ว	 โดยลดเงินสมทบเป็นระยะเวลา	6	 เดือน	 
ในงวดเดือนสิงหาคม	2564-มกราคม	2565	ให้ผู้ประกันตนมาตรา	40	จ่ายเงินสมทบ 
เข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราใหม่	3	ทางเลือก	ดังนี้
 ทางเลือกที่ 1	จากเดิมจ่ายในอัตรา	70	บาท/เดือน	จ่ายอัตราใหม่	 
เป็น	42	บาท/เดือน	ซึ่งผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย	ทุพพลภาพและกรณีตาย	
 ทางเลือกที่ 2	จากเดิมจ่ายในอัตรา	100	บาท/เดือน	จ่ายอัตราใหม่เป็น	 
60	บาท/เดือน	ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย	ทุพพลภาพ	ตายและกรณีชราภาพ	
 ทางเลือกที่ 3 จากเดิมจ่าย	ในอัตรา	300	บาท/เดือน	จ่ายอัตราใหม่เป็น	
180	บาท/เดือน	ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย	ทุพพลภาพ	ตาย	ชราภาพและกรณีสงเคราะห์บุตร	

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

ประกันสังคม
ประกาศลดเงินสมทบ
ผู้ประกันตน ม.40

	 				การปรับลดอัตราเงินสมทบ
เป็นระยะเวลา	6	เดือนในครั้งนี้	จะช่วยให้
ผู้ประกันตนมาตรา	40	น�าส่งเงินสมทบลง	 
378	ล้านบาท	ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน 
ของผู้ประกันตน	และเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในปัจจุบัน	และเป็นการสร้างหลักประกัน 
ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา	40	จูงใจ
ให ้แรงงานภาคอิสระที่ ยั ง ไม ่ ได ้ รั บ	 
ความคุม้ครองจากส�านกังานประกนัสงัคม 
ให้เข้ามาอยู ่ ในระบบมากขึ้น	จึงขอให้
ผู ้ประกันตนมั่นใจในการด�าเนินงาน
ของส�านักงานประกันสังคม	 ที่พร ้อม
จะดู แลและ ให ้ ความส� าคัญ ในการ 
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 
ในสถานการณ์แพร ่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19	แก่นายจ้างและผู้ประกันตน	 
ในระบบประกันสังคม
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	 การให ้ความคุ ้มครองดูแล
แรงงานต ่างด ้าว ท่ี เข ้ ามาท�างานใน
ประเทศไทย	โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว
สัญชา ติลาว	 กัมพู ชาและ เมี ยนมา	 
หากจะได้สวัสดิการและความคุ้มครอง
จากส�านักงานประกันสังคมน้ัน	จะต้อง
เป ็นแรงงานต่างด ้าวท่ีเข ้ามาท�างาน 
ในประเทศไทยอย่างถกูต้องตามกฎหมาย	 
ต้องผ่านการพสิูจน์สัญชาติ	และมีเอกสาร 
ใบอนุญาตท�างาน	(Work	Permit)	และ	 
หนังสือ เดินทาง	 (Passpor t ) 	 หรือ 
เอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง	เช่น	 
บัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติ ไทย	
(บัตรชมพู)		

ประกันสังคม 

ท่ีขึ้นทะเบียนถกูต้องตามกฏหมาย

พรอ้มดแูลสวสัดิการและสิทธิประโยชน์
แก่แรงงานต่างด้าว

	 โ ดยต ้ อ ง แจ ้ ง ข้ึ นท ะ เบี ยน 
การเป ็นลูกจ ้างตามพระราชบัญญัติ 
เงินทดแทน	 พ.ศ.	2537	 และเป ็น 
ผู ้ ป ร ะกั นตนต ามพร ะ ร า ชบัญญั ติ 
ประกันสังคม	พ.ศ.	2533	ภายใน	30	วัน	 
นั บแตวั นที่ ลู ก จ ้ า ง ไ ด ้ รั บหลั ก ฐ าน
เอกสารครบถ ้วน	 ทั้งนี้ 	 ยกเว ้นกรณ ี
เป็นลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก	ประมง	
ป่าไม้และเลี้ยงสัตว์	 ซึ่งมิได้ ใช้ลูกจ้าง
ตลอดป	 และ ไมมี ง านลั กษณะอื่ น 
รวมอยู ่ด้วย	 กรณีลูกจ้างของนายจ้าง
ที่ จ ้ า ง ไ ว ้ เ พื่ อ ท� า ง านอั นมี ลั ก ษณะ 
เป็นครั้งคราว	เป็นการจร	หรือเป็นไปตาม 
ฤดูกาล	กรณีลูกจ้างของนายจ้างที่เป็น 

บุคคลธรรมดาซึ่งงานที่ลูกจ ้างท�าน้ัน 
มิ ได ้มีการประกอบธุรกิจรวมอยูด ้วย	 
ก รณี เ ป ็ น ลู ก จ ้ า ง ข อ งนายจ ้ า ง ซึ่ ง 
ประกอบการค้าเร่หรือการค้าแผงลอย	
กรณี เป ็นลูกจ ้ างซึ่ งท� างานเกี่ ยวกับ 
งานบ้านอันมิ ได ้มีการประกอบธุรกิจ 
รวมอยู่ด้วย						
	 ส�าหรบัอตัราการน�าส่งเงนิสมทบ 
กองทุนประกันสั งคม	 ผู ้ประกันตน 
ต้องน�าส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ	5	 
จากค่าจ้างรายเดอืน	ซึง่ค่าจ้างที่ใช้เป็นฐาน 
ในการค�านวณเงินสมทบ	ต้องไม่ต�่ากว่า 
เดื อนละ	1 ,650	 บาท	 และไม เกิน
เดือนละ	15,000	 บาท	 เมื่อลูกจ ้าง 
ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวได้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู ้ประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม	พ.ศ.	2533	และได้น�าส่ง
เงินสมทบจะได้รับความคุ้มครอง	7	กรณี	 
ได้แก่	กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย	 
คลอดบตุร				ทพุพลภาพ				ตาย				สงเคราะห์บตุร 
ชราภาพ	และว่างงาน
								ส�านักงานประกันสังคม	จึงขอ
ความร่วมมือนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว
ทั้ง	3	 สัญชาติ	 ได ้แก	 ลาว	 กัมพูชา	 
เมียนมา	ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 เพื่อให้ ได้
รับความดูแลจากกองทุนประกันสังคม 
และกองทุนเงินทดแทน
	 ส อ บ ถ า ม ข ้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
ได ้ที่ส�านักงานประกันสังคมทุกแห ่ง 
ทั่วประเทศ	หรือสายด่วนประกันสังคม	 
1506	ตลอด	24	ชั่วโมง	หรือดูรายละเอียด 
ได้ที่	www.sso.go.th

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้
เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

	 ส� า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม	 
มีมาตรการช ่วยเหลือผู ้ประกอบการ 
ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
จากโรคโควิด-19	 ให้สามารถรักษาการ
จ้างงานให้ผู้ประกันตนมีงานท�าต่อเน่ือง
และอยู่ในระบบประกันสังคม	
	 ส� า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร สิ น เ ชื่ อ
เพื่อส ่งเสริมการจ ้างงาน	 ระยะที่ 	2	 
(พ.ศ.	2563-2564)	 ในวงเงินไม่เกิน	 
30,000	ล้านบาท	เพือ่ให้สถานประกอบการ 
ที่ข้ึนทะเบียนประกันสังคม	สามารถขอ
สินเช่ือกับธนาคารที่เข ้าร ่วมโครงการ	 
กูเ้ป็นทนุหมนุเวยีนในกิจการ	เสรมิสภาพคล่อง 
สถานประกอบการและเพิม่ผลผลติแรงงาน	
	 โดยสถานประกอบการต ้อง 
ขึ้นทะเบียนกับส�านักงานประกันสังคม 
และจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
มาแล้วไม่น้อยกว่า	3	 เดือน	และต้อง
รักษาจ�านวนผู ้ประกันตนไม่น ้อยกว่า 
ร ้อยละ	80	 ของจ�านวนผู ้ประกันตน	 
ณ	วันที่ได้รับสินเชื่อตลอดอายุโครงการ	
3	 ป ี	 ทั้งนี้ เพื่อไม ่ ให ้มีการเลิกจ ้างใน 
สถานประกอบการ

	 ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถ
ติดต ่อเข ้าร ่วมโครงการสินเชื่อ เ พ่ือ 
ส ่งเสริมการจ ้างงานได ้ ท่ีส� า นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่	1-12	
และส�านักงานประกันสังคมจังหวัด/
สาขา	เพื่อขอหนังสือรับรองสถานะความ
เป็นสถานประกอบการ	 น�าไปติดต่อ 
ขอย่ืนกู้กับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ	 
หรอืผู้ประกอบการสามารถพิมพ์หนังสือ 
รบัรองสถานะความเป็นสถานประกอบการ 
ในระบบ	e-Serv ice	 ผ ่ านเว็บไซต ์	 

www.sso.go.th/eservices/esv/index.jsp	 
และเลือกหัวข ้อ “ขอหนังสือรับรอง 
(โครงการสินเชื่อฯ)”	หรือสแกน	QR	code	 
ซึ่ งผู ้ประกอบการสามารถติดต ่อยื่น
ค�าขอสินเชื่อที่ธนาคารได้จนถึงวันที่	31	
ธันวาคม	2564	
	 โครงการสินเชื่อเพ่ือส่งเสริม
การจ้างงานเป็นโครงการฯ	ที่ด�าเนินงาน 
ตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม	 
ว ่ าด ้ วยการจัดหาผลประโยชน ์ของ 
กองทุนประกันสังคม	พ.ศ.	2559	 ที ่
สามารถน�าเม็ดเงินไม่เกินร ้อยละ	10	 
ของเงินกองทุนประกันสังคมมาลงทุน 
ทางสั งคม	 เพื่ อประโยชน ์ทางอ ้อม 
แก่นายจ้างและผู้ประกันตนได้
	 นอกจากจะช่วยเป็นทนุหมนุเวยีน	 
และเสรมิสภาพคล่องในสถานประกอบการ	 
รักษาสภาพการจ้างงานแล้ว	 ยังท�าให้
เกิดทุนหมุนเวียน	 ในระบบเศรษฐกิจ 
และ พัฒนา เศรษ ฐกิ จ โดยรวมของ
ประเทศอีกด้วย

อดัเม็ดเงนิ 30,000 ล้านบาท เสรมิสภาพคล่อง
ประกันสังคม

การจ้างงานที่ได้รับผลกระทบจากโควดิ-19
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สถานประกอบการ

รากบอกะรปนาถสบัรหำส

รากบอกะรปนาถสนปเมาวคะนาถสงอรบัรอืสงันหอขื่นย -
อืรห ่ีทน้ืพตขเ/าขาส/ดัวหงัจมคงัสนักะรปนางกันำสกาจ  
รากบอกะรปนาถสนปเมาวคะนาถสงอรบัรอืสงันหพมิพ -

 ตซไบ็วเงาทนาผ ecivreS-e บบะร  
  www.sso.go.th/eservices/esv/index.jsp 

 ”)ฯื่อชเนิสรากงรคโ( งอรบัรอืสงนัหอข“ อขวัหกอืลเะลแ  
edoC RQ นกแสอืรห  

 รากบอกะรปนาถสนปเมาวคะนาถสงอรบัรอืสงันห -
มคงัสนักะรปนางกันำสยดโกออ  

ราคานธงอขบยีบเะระลแฑณกเกัลหมาตื่อชเนิสอขื่นยราสกอเ -

 งรตยดโรากบอกะรปนาถสบักาณราจิพรากลผงจแราคานธ -

 ่ีทดไ มคงัสนักะรปนางกันำสงอขนางงาจรากมิรสเงสอเพื่อชื่เนิสรากงรคโื่อชเนิสอขื่นยถรามาส
 )knab MIXE( ยทไศทเะรปงหแาขเำนะลแกอองสรากื่อพเราคานธ )นชาหม( ดักำจ พทเงุรกราคานธ

าขาสกุท )นชาหม( ดักำจ ยทไงุรกราคานธะลแ )นชาหม( ดักำจ ีบอโูยราคานธ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
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	 ส� า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม 
เ ร ่ งช ่ วย เหลือ เยี ยวยาและบรร เทา 
ความเดือดร้อนผู้ประกันตน	พร้อมจ่าย
สิทธิประโยชน์กรณีว ่างงานเนื่องจาก
เหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตน	ตามประกาศ 
"กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย
อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ	
พ.ศ.	2563"	ส่งผลให้ลูกจ้างไม่ได้ท�างาน

เนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการ	
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	เนื่องจากทาง
ราชการมีค�าส่ังให้ปิดสถานที่เป ็นการ
ชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรค
ติดต่ออันตรายตามกฎหมายว ่าด ้วย
โรคติดต่อ	 ท�าให้ ไม่สามารถประกอบ
กิจการได้ตามปกติและผู้ประกันตนไม่ได ้
รับค่าจ้างในระหว่างนั้น	 มีสิทธิ ได้รับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจาก
เหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ	50	ของค่าจ้าง 
รายวัน	ไม่เกิน	90	วัน

	 โดยผู ้ประกันตนกรอกแบบ
ขอรับประโยชน์ทดแทน	(สปส.2-01/7)	
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้และ
แนบส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ของตนเอง	น�าส่งให้นายจ้าง
รวบรวมแบบฯ	 เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้าง 
ตามแบบฯ			สปส.2-01/7	และหนงัสือรบัรอง 
การหยุดงาน	 ในระบบ	e-Service	บน	
www.sso.go.th	และส่งเอกสารทั้งหมด 
ให้ส�านกังานประกนัสังคมจงัหวดั	/เขตพืน้ที ่
ที่สถานประกอบการต้ังอยู่ทางไปรษณีย์	
(ลงทะเบียน)	ภายใน	3	วันท�าการ	นับแต่
วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ	e-Service

	 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร 
พืน้ท่ี/จงัหวดั/สาขา	หรือโทรศพัท์สายด่วน 
ประกันสังคม	1506	ตลอด	24	ชั่วโมง

ประกันสังคมเร่งจ่ายว่างงาน

เยียวยาผู้ประกันตน
ที่ได้รับผลกระทบนายจ้าง
หยุดกิจการ

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้
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1.

2.

3.

4.

5.

เงื่อนไขการขอรับประโยชนทดแทน

ใหไดรับเงินชดเชย

วางงาน 50 %
ไมเกิน 90 วัน

ใหไดรับเงินชดเชย

วางงาน 50 %
ไมเกิน 90 วัน
วางงาน 50 %
ไมเกิน 90 วัน

ใหไดรับเงินชดเชย

กรอกแบบคําขอรับประโยชนทดแทน (สปส.2-01/7)
แลวสงใหนายจางพรอมแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
กรณกีักตัวใชเอกสารประกอบ
1.ใบรับรองแพทยใหกักตัว หรือ
2.คําสั่งเจาพนกังงานควบคุมโรคติดตอที่สั่งใหกักตัว

นําสงแบบคําขอรับประโยชนทดแทน (สปส.2-01/7)
เอกสารอื่น (ถามี) ของลูกจางที่บันทึกขอมูลในระบบ e-Service
ไปที่สํานกังานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการ ตั้งอยู
ทางไปรษณีย (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทําการ
นับแตวันที่บันทึกขอมูลในระบบ e-Service

รวบรวมแบบคําขอรับประโยชนทดแทน (สปส.2-01/7)
และเอกสารอื่น (ถามี) จากลูกจาง

สํานกังานประกันสังคมไดรับขอมูลของนายจางถูกตองครบถวน
จะทําการอนุมัติจาย รอบแรกเงินเขาบัญชี ภายใน 5 วันทําการ
สวนที่เหลือโอนเขาบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบ

บันทึกขอมูลในระบบ e-Service (www.sso.go.th)
- ขอมูลลูกจางตามแบบ (สปส.2-01/7)
- หนงัสือรับรองการหยุดงานกรณีรายการสั่งปด/กรณกีักตัว
(นายจางที่ใชระบบครั้งแรกตองลงทะเบียนเพื่อใชระบบกอน)

*ทั้งนี้ นายจางที่ยังไมไดสมัครใชงาน e-Service ของสํานกังานประกันสังคม
 สามารถสมัครใชงานในเว็บไซตสํานกังานประกันสังคมกอนจึงจะยื่นผานระบบได
 หากไมสามารถดําเนนิการไดใหติดตอสายดวน 1506
 หรือสํานกังานประกันสังคมในพื้นที่ที่นายจางตั้งอยู

"กรณีเงินไมเขาบัญชี
โทร.สายดวน 1506"

เหตุสุดวิสัยกรณีรัฐสั่งปดเหตุสุดวิสัยกรณีรัฐสั่งปดเหตุสุดวิสัยกรณีรัฐสั่งปด
สปส.จายประโยชนทดแทนกรณีวางงานสปส.จายประโยชนทดแทนกรณีวางงานสปส.จายประโยชนทดแทนกรณีวางงาน

เมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน
ภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนการวางงาน

เมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน
ภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนการวางงาน

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
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เปิดบ้านคุย
โดย : ศูนย์สารนิเทศ

	 ย่างเข้าสู่ฤดูฝน	เกษตรกร	ชาวไร่ 
ชาวนาเริ่มฤดูไถหว่าน	เพาะปลูกพืชพันธุ์	
ก็ขอเป็นก�าลังใจให้ ได้ผลผลิตและราคา
ขายท่ีดี	 และท่ีส�าคัญต้องดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรง	ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วย 
ให ้ ร ่ า งกายมีภูมิต ้ านทานเชื้ อ ไวรัส 
ได้ระดบัหนึง่	เฉกเช่นเดยีวกบัสงัคมคนเมอืง	 
ก็ต ้องหม่ันดูแลตนเอง	 ปฏิบัติตาม 
มาตรการต่างๆ	ทีภ่าครฐัแนะน�า	ฟ้าหลงัฝน 
ย่อมสว่างและสดใสอีกครั้งหนึ่ง	ในวกิฤตนี้ 
เราเริ่ มมองเห็นแสงที่ปลายอุโมงค	์ 
ประชาชนเริ่มได ้ฉีดวัคซีนกันมากขึ้น	
เมืองท่องเท่ียวต่างๆ	ก็เริ่มเปิดต้อนรับ
นักท่องเที่ยว	 เศรษฐกิจระดับจุลภาค
เร่ิมฟื้นตัวอีกครั้ง	 ในส่วนของส�านักงาน 
ประกันสังคมได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือ
นายจ้าง	ลกูจ้างเพือ่ให้ก้าวผ่านภัยวิกฤตในครัง้นี้ 
อย่างต่อเน่ืองตลอดมา	เช่น	การลดอัตรา
เงินสมทบ	การเยียวยาลูกจ้างตกงาน 
ว่างงาน	โครงการ	ม33เรารักกัน	การให้ 

ประการแรกคือการอ�านวยความสะดวก 
อย่างเร่งรีบกับกลุ่มลูกจ้างผู้ประกันตน	 
(มาตรา	33)	ที่ว่างงาน	ตกงาน	 ได้รับ 
การ เยี ยวยาตามสิทธิ ประ โยชน ์ ใน 
กรณีว่างงาน	และแน่นอนในช่วงวิกฤตนี ้
ทกุคนต่างได้รบัผลกระทบทางประกนัสงัคม 
จึงได ้มีมาตรการลดอัตราเงินสมทบ 
ส�าหรบัลกูจ้างและนายจ้าง	เดมิฝ่ายละ					5%	 
ลดเหลือฝ่ายละ	2.5%	กลุ่มผู้ประกันตน 
ตามมาตรา	39	เดิมอยู่ที่	9%	(432	บาท)	
ลดเหลือเพียง	4.5%	คือ	216	บาท/เดือน
	 ส�าหรับเงินสมทบในส่วนของ
รัฐบาลก็ยังคงส่งเงินสมทบในอัตราเดิม 
คือร้อยละ	2.75	ของค่าจ้างผู้ประกันตน 
ซึ่งการลดเงินสมทบครั้งนี้จะช่วยลดภาระ 
แก่นายจ้าง	4.85	แสนราย	ลดค่าใช้จ่าย 
ลงได้	9,487	ล้านบาท	ช่วยแบ่งเบาภาระ 
ค่าใช้จ่ายและรักษาการจ้างงานต่อไปได้	 
ส่วนผู ้ประกันตนมาตรา	33	จะได้รับ 
ประ โ ยชน ์ จ� า น วน 	 1 1 . 1 	 ล ้ า นคน	 
ลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้	9,487	ล้านบาท	 
และผู ้ประกันตนมาตรา	39	จ�านวน	 
1 . 8 	 ล ้ านคน	 ลดค ่ า ใช ้ จ ่ ายลงได ้	 
1,189	ล้านบาท	และเมื่อรวมผู้ประกันตน 
ทั้ง	12.9	ล้านคนแล้ว	จะลดภาระค่าใช้จ่าย 
ลงได ้ถึง	10,676	 ล ้านบาท	 คาดว ่า 
จะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
รวม	20,163	ล้านบาท
วัคซีน 1,000,000 โดส ท�าไมฉีด 
เฉพาะในกลุ่มกรุงเทพมหานคร
	 เป็นค�าถามที่ดีมากครับ	ก่อนอื่น 
ต้องขอชี้แจงว่าการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	 ในระลอก 
ที่ 	 3 	 นั้ น ร ะ บ า ดหนั ก ม า ก ใ น เ ข ต 

ฉีดวัคซีนโควิด-19
เพ่ือผู้ประกันตนมาตรา 33
บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 
(COVID-19)	และการให้บริการฉีดวัคซีน 
ป้องกันเชือ้ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	 
ส�าหรับผู้ประกันตนมาตรา	33	ในชุดแรก	 
1	 ล้านโดส	 ฯลฯ “ในทุกปัญหาและ 
วิกฤตต่างๆ เราประกันสังคมพร้อม 
เคียงข้างผู้ประกันตนทุกท่านเสมอ”  
คือถ้อยค�าจากใจหัวเรือใหญ่ส�านักงาน 
ประกันสงัคม นายทศพล กฤตวงศว์มิาน  
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม
มาตรการการปรบัลดอตัราเงนิสมทบ  
จะกระทบต่อระบบประกันสังคม
อย่างไร
	 อย่างที่ทราบกันว่าสถานการณ์
ตั้ งแต ่ เกิดการระบาดของเ ช้ือไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	เป็นต้นมานั้น	 
ผู้ประกันตนและสถานประกอบการต่างๆ	 

ที่ได้รบัผลกระทบเป็นจ�านวนมาก	ส�านกังาน 
ประกนัสงัคมตระหนกัในปัญหานีเ้ป็นอย่างยิง่	 
ว่าจะต้องด�าเนนิการช่วยเหลอือย่างไรบ้าง	 
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กรุ ง เทพมหานคร	 แ ล ะป ริ มณฑล	 
ด ้ วยความห ่ วง ใยในสถานการณ ์นี	้ 
กระทรวงแรงงานโดย	นายสุชาติ   ชมกลิ่น  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
ได้ให้ความส�าคัญกับลูกจ้างผู้ประกันตน 
ทุกท่าน	 ซึ่งเป็นแรงงานหลักในระบบ 
เศรษฐกิจ	 และถือว ่ามีความเสี่ยงสูง 
ในเชงิระบาดของเชือ้โรค	จงึได้ท�าแผนงาน 
ขออนุมัติจากรัฐบาล	พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี	 ผ ่าน	 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก 
รัฐมนตรี ท่ีก�ากับดูแลกระทรวงแรงงาน	 
จึงได้รับการอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี 
ให้วัคซีน	1,000,000	 โดส	มาฉีดให้กับ 
ลูกจ ้ า งผู ้ ป ระ กันตน	 (มาตรา	 33 )	 
เป็นกรณีพิเศษ	 ซึ่งแผนการฉีดวัคซีน 
ก็ได้ด�าเนนิการได้ตามเป้าหมายเป็นอย่างดี	 
และในโอกาสต่อไปจะด�าเนนิการฉดีวคัซนี 
อีกตามแผนงาน	 คื อ 	 กลุมลู กจ ้ า ง	 
ผู้ประกันตนในเขตพื้นที่เสี่ยง	กลุ่มจังหวัด	 
เขตอุตสาหกรรมต่างๆ	เช่น	จังหวัดชลบุรี	 
สมุทรปราการ	พระนครศรีอยุธยา	ฯลฯ	 
ทั้งน้ีเราจะด�าเนินการฉีดให้ ได้มากที่สุด	 
เ พ่ื อจะ ได ้ ป ้ อ งกั นและควบคุม โ รค 
ให้ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ	 
พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้า
ต่อไป
							ก่อนหน้านีส้�านกังานประกนัสงัคม 
จัดให ้มี โครงการตรวจคัดกรองเชื้อ
ไวรัสโควิด-19	 เชิงรุกเพื่อผู ้ประกันตน	 
โดยร ่ วมมือกับกระทรวงมหาดไทย	 
โดยกรงุเทพมหานคร	และกระทรวงสาธารณสขุ	 

โดยส�านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ	 
(สปสช.)	ซ่ึงไม่เสียค่าใช้จ่าย	เพ่ือช่วยสกัดก้ัน 
การระบาดและการติดเชื้อ	 คัดกรอง 
ผู ้ติดเชื้อเข ้าสู ่กระบวนการการรักษา 
อย่างเป็นระบบ				จดุแรกท่ีอาคารกฬีาเวสน์			1	 
ศนูย์เยาวชนกรงุเทพมหานคร	(ไทย-ญีปุ่่น)	 
เขตดินแดง	 เปิดการตรวจตั้งแต่วันที	่
17-30	 เมษายน	2564	และวันที่	5-31	
พฤษภาคม	2564	จุดที่	2	 ที่วิทยาลัย
อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี	ตั้งแต่วันที	่ 
24-30	 เมษายน	2564	วันที่ 	5-11	
พฤษภาคม	2564	 และวันที่ 	24-31	 
พฤษภาคม	2564	จุดที่	3	จังหวัดชลบุรี	
ตั้ งแต ่วัน ที่ 	24-30	 เมษายน	2564	 
จุดที่	4	จังหวัดเชียงใหม่	ตั้งแต่วันท่ี	24	 
เ ม ษ า ย น - 1 5 	 พ ฤ ษ ภ า ค ม 	 2 5 6 4	 
จุดที่	5	จังหวัดนนทบุรี	 ต้ังแต่วันที่	25	 
เมษายน-1	พฤษภาคม	2564	จุดที่	6	 
จังหวัดสมุทรปราการ	 ต้ังแต่วันที่	1-7	 
พ ฤ ษ ภ า ค ม 	 แ ล ะ วั น ที่ 	 2 6 - 3 1	 
พฤษภาคม	2564	 รวม	 6	จั งหวัด	 
มีผูม้าตรวจจ�านวนทัง้ส้ินกว่า	1.3	แสนราย
เปา้หมายประกนัสงัคมตามแนวทาง 
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
	 ทุกท่านคงทราบดีถึงผลกระทบ 
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 
(COVID-19)	 ในช่วงระยะหนึ่งปีกว่าๆ	 
ที่ผ ่านมาเป็นอย่างดี	 บางคนว่างงาน	 
ตกงาน	ก็ได้รับการเยียวยาจากระบบ
ประกันสงัคม	อาจจะล่าช้าบ้าง	แต่ทกุๆ	ท่าน 
จะได้รับสิทธิแน่นอน	ครบถ้วนนะครับ	
แม้การท�างานของเจ้าหน้าที่ ในช่วงที่
ระบาดของเชือ้โรคอาจไม่สะดวกสบายนกั	
เราก็เปิดให้บริการตลอดมา
	 ในช่วงวกิฤตทีผ่่านมาประกนัสงัคม 
ได้รบัเรือ่งร้องเรียน	ชีแ้นะข้อมลูปัญหาต่างๆ	 

มากมาย	เราก็ได้มีการประมวลผลร่วมกัน 
และจัดท�าแผนงานแก้ ไขปัญหาต่างๆ	
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือการ
ให้บริการของส�านักงานประกันสังคม 
ต อ บ โ จ ท ย ์ ต อ สั ง ค ม ชี วิ ต วิ ถี ใ ห ม 
(New	Normal)	มคีวามคล่องตวั	สะดวกสบาย	 
รวด เร็ วด ้ วยระบบสารสนเทศเพื่ อ 
หลีกเลี่ยง	ลดการรวมตัวกัน	 ป้องกัน
การแพร ่กระจายและปลอดภัยจาก 
การติดเชื้อไวรัสโควิด-19
	 ในส่วนการให้บริการผูป้ระกนัตน 
ข อ ง ส� า นั ก ง า นป ร ะ กั น สั ง ค มต าม 
สิทธิประโยชน์ต่างๆ	ก็ยังคงด�าเนินการ 
ต่อเนื่องตลอดมา	 รวมถึงภารกิจการ 
ออกเยีย่มผูป้วยท่ีทพุพลภาพ	ป่วยตดิเตยีง	 
เรายังคงห่วงใยและออกดูแลในทุกเขต 
พื้ นที่ โ ดยปฏิ บั ติ ต ามกฎมาตรฐาน 
ความปลอดภัยป ้อง กันการติด เ ช้ือ 
อย่างเคร่งคัด	และในส่วนของศูนย์ฟื้นฟู 

สมรรถภาพคนงานทั้ง	5	แห่งทั่วประเทศ 

ก็ ได ้มีกิจกรรมเ ร่ืองการดูแลสุขภาพ	 
อาหารการกิน						การออกก�าลงักายทีเ่หมาะสม	 
และการฝึกทักษะอาชีพต่างๆ	 ให้กับ 
ผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง
	 ประกันสังคมพร้อมเคียงข้าง 
ผู้ประกันตนทุกท่าน	 ในทุกสถานการณ์
ของชีวิต	 เราจะไม่ทิ้งกัน	 หากท่านมี
ป ัญหาหรือข ้ อข ้ อง ใจ เกี่ ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ	สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่สายด่วนประกันสังคม	 โทร.	1506	 
ให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง	หรือที่เว็บไซต์	 
www.sso.go.th	E-mail	:	info@sso1506.com	 
Facebook.com/ssofanpage	ส�านกังาน
ประกันสังคม	กระทรวงแรงงาน
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1,459,317 ลา
นบ

าท

เงินสมทบจากนายจาง+ลูกจาง+รัฐบาล นาํไปลงทนุ สุทธิ

754,161 ลา
นบ

าท

ดอกผลสะสมจากการลงทุน

เงินลงทุนสะสม                ประกอบดวย2,213,478

77%

23%หลักทรัพยเสี่ยง

หลักทรัพยม่ันคงสูง

153,475 บา
ท/

คน

2,213,478 ลา
นบ

าท

เงินลงทุนสะสม

1,977,646 ลา
นบ

าท

เงินออมชราภาพ

สรุปผลการบริหาร กองทุนประกันสังคม ณ 31 มีนาคม 2564

ยอดเงินออมเฉล่ีย ที่ผูประกันตนคนหนึ่ง
ออมไวกับกองทุนประกันสังคม

หลักทรัพยที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสารหนี้ท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดบัแรก (ลานบาท)

กระทรวงการคลัง (MOF)  1,032,375 

ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT)  258,198 
การไฟฟาสวนภูมิภาค(PEA)  28,383 
การรถไฟแหงประเทศไทย(SRT)  23,505 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  22,832 

หุนที่ลงทุนสงูสุด 5 อันดับแรก (ลานบาท)

บมจ.ปตท.(PTT)
บมจ. ปูนซีเมนตไทย(SCC)

 27,676 
 20,242 

บมจ. การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  19,198 
บมจ.ซีพี ออลล(CPALL)  18,454 

บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส(ADVANC)  17,554 

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่รบัรูแลว*  (ลานบาท)

*กระทรวงการคลงัคํ้าประกนั

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

8,946

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

41,655
18,243

8,529

44,894
52,736

58,453 55,600

85,633

59,188

17,476

-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

เงินปนผลและกําไรจากการขายตราสาร
ทนุและหนวยลงทุน

ดอกเบี้ยและกําไรจากการขายตราสารหนี้ 
และ คาธรรมเนยีมการใหยืมหลักทรพัย

* นับเฉพาะดอกเบี้ย เงินปนผล และกําไรจากการขาย
หลกัทรัพยที่รับรูแลว ไมรวมกําไรที่เกิดขึ้นทางบัญชี

* ป 2562 มีการโอนหลักทรัพยใหบริษัทจดัการกองทุนบริหารและบันทึกกําไรทางบัญชี 15,800 ลานบาท และขายกองทุน FIF 
และบันทึกกําไรทางบัญชี 9,465 ลานบาท 



19วารสารประกันสังคม



20 วารสารประกันสังคม

นายจ้าง คนดี
สัมภาษณ์นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาหารยอดคุณ จ�ากัด
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ส�านักงานประกันสังคม
กรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�างาน

ฉีดวัคซีนโควิด-19
มุมมองผู้ประกอบการกับการ

ในปัจจุบันมีแนวโน้มของการฉีดวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้น หากลูกจ้าง
ของท่านยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ท่านจะมีวิธีการ
ช่วยเหลือหรือแนะน�าได้อย่างไรบ้าง
	 ในช ่วงแรกนี้บริษัทอยากจะให ้พนักงานได ้รับการ 
ฉีดวัคซีน..เดิมทีพนักงานก็กลัวอยู่เหมือนกัน	 เราจึงต้องพูดคุย 

ให้เข้าใจ	สองคือให้พนักงานพยายามลงทะเบียนในแอปต่างๆ	เพิ่ม	 
ควบคู่กับประกันสังคม	ถ้าที่ไหนได้ก่อนก็ให้ฉีดก่อน	และสุดท้าย

จะพูดถึงการป้องกันเบื้องต้นเพราะวัคซีนเป็นส่วนหนึ่งของ
การป้องกันได้	 โดยพื้นฐานไม่ได้ป้องกันได้	100%	 เราจึงแนะน�า 
ให้พนักงานระมัดระวังตัวเองมากขึ้น	 ให้สวมหน้ากากอนามัย	 
การเว ้นระยะห่าง	 การท�าความสะอาดมือและร่างกายหลัง 
การสมัผสัหรอืไปพบปะผูค้นภายนอก	เราได้แนะน�าพนกังานของเรา 
มาโดยตลอด
การฉีดวัคซีนโควิด-19 อาจมีผลข้างเขียงหลังการฉีดน้อยไป
จนถึงมาก ท่านมีความกังวลมากน้อยเพียงใด
	 โดยส่วนตัวผมได้ติดตามข่าวสารโรคโควิด-19	ตลอด	
ซึ่งการฉีดวัคซีนจะมีผลข้างเคียงเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่มีโอกาส 
เกิดขึ้นได้	 มีเพียงส่วนน้อยที่เกิดอาการหนักๆ	การฉีดวัคซีน 
จะต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนการฉีด	เช่น	ควรจะพักผ่อนร่างกาย
ให้เต็มที่	 ไม่รับประทานอาหารหรือยาบางอย่างที่จะส่งให้เกิด 

ผลข้างเคียง	สิ่งเหล่านี้เราจะประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน 
ได้รับทราบต่อเนื่อง	ซึ่งตอนนี้พนกังานเราได้ฉดีวคัซนีมาแล้ว
ร้อยกว่าคน	ซึง่หลงัฉดีวคัซนีผมจะอนญุาตให้พนกังานกลบับ้าน 
เพื่อพักผ่อนโดยไม่หักค่าแรง	 โดยให้มีการเขียนใบลาเพื่อ 
การฉดีวคัซนีล่วงหน้า	ซึง่หลายๆ	คนกข็อลาไปพักร้อนต่ออีก	 
1	วัน	เพราะอยากพักผ่อนให้เต็มที่
การฉีดวัคซีนโควิด-19 จะสามารถสร้างความเชื่อมั่น 
ในการท�างานต่อไปได้อย่างไรบ้าง
	 ผมว่าเป็นทางหนึง่ในการทีจ่ะสร้างความเชือ่มัน่ครบั	 
ว่าองค์กรของเรามี โอกาสที่จะติดโควิด-19	 ได้ยากขึ้น	 
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าทุกๆ	คนมีสิทธิที่
จะติดเชื้อโควิด-19	ได้	และด้วยบริษัทเราท�าเกี่ยวกับอาหาร	 
และพนกังานท�างานกนัเป็นกลุม่ก้อน	ท�างานเป็นระบบสายพาน	 
ถ้ามีการฉีดวัคซีนก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นไปอีกขั้น	
เพราะผมว่าโควิด-19	คงยังจะอยู่กับเราไปอีกนาน
ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับการติดเช้ือโควิด-19 ของพนักงาน
ในโรงงานเป ็นจ�านวนมาก ท่านมีความกังวลหรือไม ่
และมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้
	 เรากม็คีวามกงัวลเพราะบรษิัทหรอืโรงงาน			พนกังาน
มักท�างานกันเป ็นกลุ ่มเป ็นก ้อนมี โอกาสที่จะสัมผัสกัน 
ได้อยู่ตลอดเวลา	และเมื่อมีการติดขึ้นมา	1	คน	หรือ	2	คน	 
มีโอกาสที่จะลามเป็นจ�านวนมากเช่นกัน	 ซึ่งในบริษัทเรา 
มีมาตรการที่เข้มงวดในการคัดกรองอยู่ตลอดเวลา	ตั้งแต ่
การวัดอุณหภูมิ	การล้างมือ	การสวมหน้ากากอนามัยต่างๆ	 
แล้วถ้าใครมอีาการทีเ่จบ็ป่วย	หรอืประเมนิแล้วมคีวามเสีย่งสงู	 
เรากจ็ะให้พนกังานคนนัน้หยดุอยูบ้่านเพือ่ดอูาการ	14	วนั	และ 
ก่อนมาปฏบิตังิานต้องได้รบัการตรวจคดักรองเชือ้โควดิ-19	ก่อน
ท่านอยากให้มีการลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีนให้กับแต่บริษัทโดยตรง
หรือไม่ เพราะเหตุใด
	 ความเห็นส่วนตัวผมว่าเป็นสิ่งที่ดี	ถ้ามีการฉีดวัคซีน 
ในพื้นที่เลยเพราะธุรกิจใหญ่ๆ	ที่มีพนักงานเยอะๆ	การที่จะให ้
พนักงานเดินทางออกไปฉีดค่อนข้างจะล�าบาก	หรือถ้าให้
พนักงานไปเอง	พนักงานอาจจะหลีกเลี่ยงได้	แต่ถ้ามีการมาฉีด 
ที่องค์กรหรือบริษัทเลย	จะได้มีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงกัน	 
และในบริษัทเองก็จะได้มีการบริหารจัดการให้พนักงาน 
ฉีดวัคซีน	และพักผ่อนหลังการฉีดวัคซีนได้อย่างเป็นระบบ
มากขึ้น
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มุมมอง คนท�างาน
สัมภาษณ์ ดร.จ�าลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน

มุมมองของท่านกับการฉีดวัคซีน
	 ต้องยอมรับว ่าวัคซีนเป ็นสิ่ง
จ�าเป็นในการป้องกันและยับย้ังการแพร่
ระบาดของโรคระบาด	 ในครั้งนี้นับว่า 
เป็นสิ่งที่ดีมากๆ	 เป็นการป้องกันไม่ให้ 
เชื้อโรคแพร่ระบาดไปในวงกว้าง	หรือเป็น 
คลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นใหม่มาอีก	ถึงแม้ว่า
วัคซีนจะป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อโควิด-19	 
ไม่ได้	แต่อย่างน้อยผูท้ีไ่ด้รบัการฉีดวคัซนีแล้ว	 
เม่ือติดเชื้อก็สามารถลดความรุนแรง 
ของโรคได้ครับ
ท่านคิดว่าหลังจากการที่ได้รับวัคซีน 
โควิด-19 จะสามารถท�าให้มีการใช้ชีวิต 
ที่ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด
	 ต้องยอมรับความจริงตั้งแต่ 
มกีารระบาดของเชือ้โควิด-19	มาเป็นเวลา 
ปีกว่านั้น	 การใช้ชีวิตในปัจจุบันทุกคน
ขาดความมั่นใจในการด�าเนินชีวิตแบบ
ปกติหรือที่เรียกว่าต้องใช้ชีวิตเป็น	New	
Normal	แต่เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว	
ท�าให้เกิดความมั่นใจในการด�าเนินชีวิต
แบบปกติ	แต่ยังคงต้องระมัดระวังและ
ป้องกันอยู ่	 ในส่วนของการบริหารและ	
การท�างานก็สามารถท�างานวางแผน 
ในการท�างานได้ชัดเจนขึ้น	 พนักงาน 
มีความสุขในการท�างาน	มีความมั่นใจ 
ในคุณภาพชีวิตมากขึ้น	

ที่ผ ่ านมามีกร ะ แสข ่ าวออกมา เป ็น 
จ�านวนมากเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ท่าน
มีความคิดเห็นอย่างไรและมีความเช่ือมั่น
เพียงใดต่อการฉีดวัคซีน
	 มีความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีน
สูงมาก	 เพราะไม่ได้ฉีดก็มองไม่ออกว่า 
มีวิธีไหนท่ีป้องกันหรือยับยั้งได้	ซึ่งผมเอง 
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่ออกมาต่อต้าน 
การฉีดวัคซีน	และทุกท่านก็เห็นเหมือนกัน	 
บุคคลท่ีต่อต้านเมื่อมีโอกาสได้รับวัคซีน 
ก็รีบไปรับการฉีดเป็นอันดับต้นๆ	ดังนั้น 
ถ้าเรามองสัดส่วนยอมรับเลยครับว่าดมีาก 
กว ่าเสียแน ่นอน	 เป ็นเ ร่ืองปกติครับ	 
ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอน	100%	ครับ
อะไรที่ท�าให้ท่านมั่นใจในการฉีดวัคซีน 
โควิด-19 
	 วัคซีนโควิค-19	 เป็นส่ิงที่ผม 
รอคอยและภาวนาให้คิดค้นส�าเร็จต้ังแต ่
เ กิดโรคระบาดคร้ังแรกที่ เมืองอู ่ ฮั่น 
ประเทศจีน	ซึ่งผมเองไม่สนใจว่าเป็นยี่ห้อ
อะไรเพราะเชื่อมั่นว่าวัคซีนนั้นเขาค้นคว้า	

ฉีดวัคซีนโควิด-19
เราได้อะไรจากการ

ผลิตออกมาเพื่อรักษาชีวิตของมนุษย์	โลก 
ไม่ได้ค้นคว้าออกมาเพื่อล้างเผ่าพันธุ ์
มนุษย์โลกด้วยครับ
ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด 
ต ่อการฉีดวัคซีน โควิค-19 ให ้กับ 
ผู้ประกันตนมาตรา 33 และประชาชน 
ทั่วไป
	 ต้องขอขอบคณุ	พลเอก	ประยุทธ์	 
จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ท่านสุชาต	ิ 
ชมกลิ่น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 
ที่มองเห็นความส�าคัญของผู้ใช้แรงงาน 
ทุกภาคส่วนทุกสาขาอาชีพ	ซึ่งเราต้อง 
ยอมรับความจริงให ้ ได ้ว ่าเศรษฐกิจ 
ของประเทศนั้นจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู ่กับ 
ผูใ้ช้แรงงานเหล่านีข้บัเคลือ่น	หากไม่ได้วคัซนี 
และเกิดมีการ	ติดเชื้อในองค์กรกไ็ม่สามารถ 
ท�างานได้ส ่งผลกระทบต ่อ เศรษฐกิจ 
ภาพรวมของประเทศอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้
	 และทีส่�าคญัต้องขอบคณุอย่างสงู 
คือ	ส�านักงานประกันสังคม	ท่านทศพล	 
กฤตวงศ์วิมาน	 เลขาธิการส�านักงาน 
ประกันสังคม	ที่เป็นแม่ทัพใหญ่ในการ 
ฉดีวคัซนีในครัง้นี	้และเจ้าหน้าทีป่ระกนัสงัคม 

ทุกท่านที่ออกบริการประจ�าจุดฉีดวัคซีน 

ด้วยไมตรีจิตอันดีเย่ียม	ผมเข้าใจและ
เห็นใจทุกท่านครับ	ขอเป็นตัวแทนของ
ผู้ประกันตนทุกท่าน	ขอบคุณส�านักงาน
ประกันสังคมด้วยครับ
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สปส. ใส่ใจผู้ประกันตน
สัมภาษณ์ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ความรู้เรื่องวัคซีน
ป้องกันโควิด-19
สาเหตุที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19
	 ก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าการติดเช้ือของไวรัสโควิด-19	 
ไม่ใช่การตดิเชือ้ไวรสัธรรมดา	แต่เป็นการแพร่ระบาดของไวรสัไปสูค่นจ�านวนมากๆ	 
และการฉีดวัคซีนมีวัตถุประสงค์หลักๆ	3	ข้อ	คือ	
 1.	 เพื่อป้องกันตนเอง	 เพราะตอนนี้ในสังคมมีคนเป็นเยอะมาก	และ
ตัวเลขผูท้ีม่อีาการมากหลงัการตดิเช้ือในประเทศไทยก�าลงัเพ่ิมขึน้จาก	20%	ก�าลัง
ไต่ขึ้นไปที่	30%	ในขณะเดียวกันอาจมีถึง	5-10%	ที่มีอาการรุนแรง	 เราจึงต้อง 
ฉดีวัคซนีเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิอาการรนุแรงและการเสียชวีติ	
 2.	 เพื่อป้องกันการแพร่ไปยังผู้อื่น	ถ้าคนไทยทุกคนฉีดวัคซีนแล้ว 
จะมีส่วนช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อในประเทศไทยได	้ซึ่งตัวเลข 
ในเวลานี้จากประสบการณ์ท่ัวโลก	ถ้าคนไทยฉีดวัคซีนกันเกิน	50%	 ขึ้นไป	 
การแพร่ระบาดในประเทศไทยจะเริ่มลดลง	
 3.	 เพื่อก�าจัดไวรัสชนิดนี้ ให้หายไปจากประเทศไทย	การฉีดวัคซีน	
นอกจากจะเป็นการป้องกันตัวเราแล้ว	ยังป้องกันการแพร่ระบาดไปยังผู้อื่นด้วย	 
สดุท้ายไวรสักจ็ะสลายไปในทีสุ่ด	เพราะไวรสัโควดิ-19	ไม่สามารถลอยอยู่ในอากาศ 

ทั่วไปได้	ต้องอาศัยเข้าไปในตัวคน	ถ้าเข้าไปในคนที่มีภูมิก็อยู่ไม่ได้	สุดท้าย 

เชื้อไวรัสโควิด-19	ก็จะสลายไปในที่สุด
ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจ�าตัวและผู้ที่ตั้งครรภ์สามารถเข้ารับ
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่
	 ผู ้ที่อยู ่ ในกลุ ่มเสี่ยงที่แนะน�าให้ฉีดวัคซีนจะแบ่งออกเป็น	2	 กลุ ่ม	 
กลุ่มที่	1	ผู้สูงอายุที่อายุเกิน	60	ปีขึ้นไป	กลุ่มที่	2	 ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง	7	ประการ	 
ถ้าอยู่ในกลุ่มเหล่านี้เราจะเรียกว่ากลุ่มเสี่ยง	รวมทั้งผู้หญิงต้ังครรภ์	ส�าหรับ 
ผู้หญิงตั้งครรภ์	จะนับที่	12	สัปดาห์ขึ้นไป	คอืการตัง้ครรภ์		3	เดอืนแรก	เราไม่แนะน�า 
ให้ฉดีวคัซนี	เพราะช่วงนัน้เป็นช่วงท่ีอวยัวะของทารกทีอ่ยู่ในครรภ์ก�าลงัเจริญเตบิโต	
ถ้าวัคซีนที่รับเข้าไปมีผลกระทบจะเกิดผลที่ไม่ดีเกิดขึ้น	 ผู้สูงอายุ	ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง	 
ผูห้ญงิทีต่ัง้ครรภ์เกนิ	12	สปัดาห์ขึน้ไป	ควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19	ครับ
สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ต่างยี่ห้อได้หรือไม่
	 ปัจจบุนัองค์การอนามยัโลกยังไม่แนะน�าการฉีดวคัซนีเข็มที	่1	และเข็มที	่2	 
ต่างยีห้่อกนั	เพยีงแต่ว่าในช่วง		3-4		เดอืนทีผ่่านมา	มงีานวจิยัหลายชิน้ทีม่กีาร 
ฉดีวัคซนีเขม็ที	่1	แล้วเกดิอาการแพ้	จงึต้องปรบัเปลีย่นยีห้่อในเขม็ที	่2	ปรากฎว่า 
ภมูคิุม้กนัดขีึน้	ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการวิจัย
วคัซนีโควดิ-19 กบัวคัซนีไขห้วัดใหญส่ามารถฉดีพรอ้มกนัไดห้รอืไม่
	 ไม่ควรฉีดพร้อมกัน	โดยหลักการควรเว้นระยะห่าง	2-4	สัปดาห์	 เพื่อ
ลดอาการที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นของแต่ละชนิดของวัคซีน	หากฉีดวัคซีนเข้าไป
พร้อมกันหลายชนิด	จะส่งผลให้อาการที่เกิดขึ้นรุนแรงขึ้นไปอีก	
ผู้ที่เคยเป็นโควิด-19 แล้ว ยังจ�าเป็นต้องฉีดวัคซีนอยู่หรือไม่
	 ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นของคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19	น้ันไม่ได้อยู่นาน	 
หลังจากติดเชื้อแล้วหาย	ภูมิต้านทานจะขึ้นไปที่	2-4	สัปดาห์	หลังจากนั้นจะค่อยๆ	 
ลดลง	ถ้าเราไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย	พอภูมิต้านทานลดลงจนไม่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19	 ได้	ก็จะกลับมาติดโควิด-19	อีกครั้ง	 เสมือน
การฉีดวัคซีนเข็มที่	1	คล้ายๆ	ท�านองนั้น	จึงจ�าเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้น

วัคซีนแต่ล ะประ เภทมีความเหมือนหรือ 
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
	 วัคซีนโควิด-19	 ในปัจจุบัน	 แบ่งออกเป็น	 
4	กลุ่มใหญ่ๆ	คือ
 1.	วคัซนีเชือ้ตาย		โดยทัว่ไปปฏกิริยิาค่อนข้างน้อย	 
แต่ราคาค่อนข้างสงู	เพราะกระบวนการผลติมีค่าใช้จ่ายเยอะ	 
ประสิทธิภาพอาจจะดีแต่ไม่ได้ดีมาก	 เมื่อเทียบกับ
ประเภทถัดไป
 2.	Viral	Vector	Vaccine	วัคซีนท่ีเกิดจาก
ไวรัสตัวนึง	ที่ ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอะไรมากมาย 
ในตัวเรา	แต่เอาบางส่วนของโควิด-19	แฝงเข้าไปกับ
ไวรสัตวันัน้	เมือ่ฉดีเข้าไปในร่างกายเราไวรัสตวันัน้ก็จะน�า 
รหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19	ท�าให้ร่างกาย 
เราจบัได้ว่าไวรสัตวันีค้อืศตัรเูพือ่สร้างภมูคิุม้กนัต่อต้านมนั	 
ตัวอย่างปัจจุบันวัคซีนประเภทนี้คือ	AstraZeneca	
Johnson	&	Johnson	เป็นต้น	วัคซีนเหล่านี้ประสิทธิภาพ
โดยท่ัวไปจะสูงกว่าวัคซีนประเภทแรก	และราคาถูกกว่า	 
ขณะเดยีวกนักจ็ะก่อให้เกดิอาการไม่พงึประสงค์มากกว่า 
กลุ่มแรก	โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุน้อย
 3.	Messenger	RNA	or	mRNA	Vaccine	วัคซีน 
โควิด-19	เป็นเทคโนโลยีใหม่	ปัจจุบันมีหลายตัว	 เช่น	
Pfizer,	Moderna	 เป็นต้น	วัคซีนนี้มีราคาแพงกว่า 
ประเภท	2	แต่ถูกกว่าประเภทท่ี	1	และในต่างประเทศ
พบว่าวัคซีนชนิดน้ี ได ้ผลดีกว ่าวัคซีนประเภทที่ 	1	 
อย่างไรกต็ามในระยะยาวของวคัซนีชนิดนีย้งัไม่เป็นทีท่ราบ	 
การฉีดในเด็กเล็กๆ	จึงเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง	
	 4.	Protein	Based	Vaccine	 เป็นการน�า
โปรตีนของโควิด-19	มาเป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ ้มกันเอง
โดยตรง	จริงๆ	วัคซีนประเภทนี้น่าจะเป็นวัคซีนที่มีความ
ปลอดภัยสูงมาก	และน่าจะให้ประสิทธิภาพสูง	แต่จนถึง 
ตอนน้ียังไม่ผ่านการรับรองจากหลายๆ	องค์กร	รวมทั้ง
องค์การอนามัยโลกก็ยังไม่ได้ประกาศใช้

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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สัมภาษณ์ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ห่วงใย ใกล้หมอ

การฉีดวัคซีนโควิด-19
การดูแลตัวเองก่อน-หลัง

ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 จ�าเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนหรือไม่
	 การฉีดวัคซีนโควิด-19	จริงๆ	ไม่มีความจ�าเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อน	เหมือนกับเรา 
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่	เพียงแต่ว่าไม่ควรจะมีอาการ	ไม่ควรจะมีไข้	เช่น	ไม่เป็นหวัด	ไม่ท้องเสีย	 
เหล่านี้เป็นต้น	ในกรณีคนที่มีโรคเร้ือรัง	เช่น	 เบาหวาน	ความดันสูง	หากเป็นไปได้ควรจะ
ควบคุมโรคต่างๆ	เหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	
หากมไีขห้รอืมีอาการปวดเมือ่ยสามารถเขา้รบัการฉดีวัคซีนโควิด-19 ได้หรอืไม่
	 ถ้ามีอาการไข้อยู่ไม่ควรเข้ารับการฉีดวัคซีน	เพราะหลังฉีดวัคซีนจะยิ่งมีไข้ข้ึนสูงได้
อกีสาเหตหุนึง่คอืสบัสนกบัการรกัษาโรคทีเ่ป็นสาเหตขุองไข้	ดังนั้นต้องรอให้ไข้ลดลงก่อนแล้ว
ค่อยฉีด	แต่ส�าหรับอาการปวดเมื่อย	เช่น	ปวดเมื่อยจากการออกก�าลัง	กรณีแบบนี้ไม่ได้เป็น
ข้อห้ามของการฉีดวัคซีน
ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19
	 หลังจากการฉีดวัคซีนมี	3	อย่างที่ต้องแยก	คือ	อาการแพ้	 เกิดความดันตก	 
เกิดหลอดลมตีบตัว	 ซึ่งจริงๆ	 เราพบประมาณหนึ่งในแสนของคนท่ีฉีดวัคซีน	และการ 
ฉีดวัคซีนนี้	95%	มันจะแสดงอาการภายในคร่ึงชั่วโมงหลังจากการฉีดวัคซีน	 น่ีคือเหตุผล 
หลงัจากฉดีวัคซนีครึง่ชัว่โมงแรกแล้วอยากให้อยู่ดอูาการ	ส่ิงทีส่อง	เราเรยีกว่า	อาการไม่พงึประสงค์ 
ของวัคซีน	หมายถึงคนที่ฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วเกิดมีอาการ	 เช่น	มีไข้	ปวดศีรษะ	ปวดเม่ือย
ตามตัว	ปวดกล้ามเน้ือ	บางคนมีถ่ายเหลว	 เหล่านี้เป็นต้น	 โดยท่ัวไปมักจะไม่รุนแรงและ 
หายไปได้ภายใน	48	ชั่วโมง	ส่วนสิ่งที่สามที่อาจจะเกิดขึ้น	คือ	ผลข้างเคียง	เช่น	บางคนอาจ
จะเกิดอาการลิ่มเลือด	กรณีแบบนี้เราจะต้องเข้ารับการตรวจและรักษา

มีแนวทางในการเฝ้าระวังอาการ 
แพ้วคัซนี ภาวะ   Anaphylaxis   (อาการ 
แพ้วัคซีนรุนแรง) อย่างไรบ้าง
	 95%	มักจะเกิดขึ้นใน	30	นาทีแรก	
เพราะฉะน้ันหลังจากการฉีดวัคซีนต้องรอ 
ดูอาการ	30	นาที	 และดูความดัน	ชีพจร 
ให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน	อาการเหล่าน้ี 
ถ้าเกดิขึน้และอยู่ในสถานทีท่ี่สามารถรักษาได้	 
การรักษาไม่ได้ยุ ่งยากจนเกินไป	แต่หาก
ละเลยและเกิดอาการข้ึนท่ีบ้านอาจจะท�าให้
ถึงแก่ชีวิตได้
หลักการปฏิบัติตัวหลังจากได้รับ
การฉีดวัคซีนโควิด-19
	 หลงัการฉดีวคัซนีโควดิ-19	ส่วนใหญ่ 
ไม่ได้มีอาการอะไรมาก	 บางคนอาจจะมี
อาการบ้างโดยเฉพาะอาการไม่พึงประสงค	์
แนะน�าว่าหลังจากการฉีดวัคซีนให้ดื่มน�้า
มากๆ	รับประทานยาลดไข้และยาแก้ปวดก็
สามารถช่วยได้แล้ว	และพักผ่อนให้เพียงพอ
หลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19  
มี โ อก าสที่ จ ะ ติ ด เ ช้ื อ โ ค วิ ด - 1 9  
ได้อีกหรือไม่
	 มโีอกาสติดเพราะว่าวคัซนีโควดิ-19	 
ทุกตัวไม่ได้ออกแบบมาให้สามารถป้องกัน
การติดเชื้อโควิด-19	 เพียงแต่มันจะลด
ความรุนแรง	 และลดอัตราการเสียชีวิต	
เพราะฉะนั้นเมื่อฉีดวัคซีนเสร็จยังจ�าเป็น
ต้องใส่หน้ากากอนามัย	ล้างมือบ่อยๆ	และ
รักษาระยะห่างเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะป้องกัน
ไม่ให้เราติดเชื้อ	แต่ถ้าติดเชื้อแล้วโดยทั่วไป
อาการจะไม ่รุนแรงและโอกาสเสียชีวิต 
จะน้อยมาก
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จัดไป!!

 

 

  

 

 

 

นายจาง ผูประกันตน
1. ตรวจสอบขอมูลและสิทธิประโยชน (มาตรา 33, 39)

2. ขอรับประโยชนทดแทน 7 กรณี (มาตรา 33, 39)

ดาวนโหลดแบบฟอรมขอรับประโยชนทดแทนทาง www.sso.go.th

สงแบบฟอรมขอรับประโยชนทดแทน ทางชองทาง*

ไปรษณียตอบรับ (AR)

*เปนชองทางเฉพาะของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา

สามารถดูรายละเอียดชองทางไดที่

และทาง

(กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน)

ผานชองทาง

สายดวน 1506

ทําธุรกรรมผานระบบอิเล็กทรอนิกส

ชองทางเว็บไซต

เว็บไซต

มีขอสงสัยงานประกันสังคม ติดตอ

“สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน”

สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

www.sso.go.th
SSO e-Service สถานประกอบการเลือก

www.sso.go.th
- E-mail : info@sso1506.com
- Live Chat
Facebook.com / ssofanpage

www.sso.go.th

www.sso.go.th

Mobile Application (SSO Connect Mobile)
Facebook Messenger

Fax e-mail line

Facebook.com/ssofanpage

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ


