
1วารสารประกันสังคม



FREECOPY
เอกสารแจกฟรี

เยียวยา

คนละ 4,000 บาท
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
เยียวยา

ผู้ประกันตน
เดินทางชว่งวนัหยุดยาว

เจบ็ป่วยฉกุเฉิน
เข้ารกัษาโรงพยาบาลทุกแหง่

ไม่เสียค่าใชจ้า่ยคนละ 4,000 บาท
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ไม่เสียค่าใชจ้า่ย



ประกันสังคมเพิ�มค่าทําศพ
ผู้ประกันตน ม.40
จาก 40,000 เป�น 50,000 บาท

ผู้ประกันตนอายุ 50 ป�ขึ�นไป
รับวัคซีนป�องกัน
ไข้หวัดใหญ่ ฟรี ป�ละ 1 ครั�ง

สปส. มอบเงินสิทธิประโยชน์
กรณีว่างงานให้ลูกจ้าง
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2 วารสารประกันสังคมสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ใชจายซื้อสินคาและบริการ ไดกับรานคํา/ผูประกอบการ/ 
บริการที่เขารวมโครงการ ม33ISารักกัน 
(รานธงฟาที่ใชแอป “ถุงเงิน" / โครงการคนละครึ่ง / โครงการเราชนะ
ที่ตกลงเขารวมโครงการ ม33เรารักกัน)

เพื่อชวยเหลือเยียวยาแบงเบาภาระคาครองชีพ

ที่ไดรับผลกระทบจาก
ของผูประกันตนมาตรา 33

การระบาดของโรคโควิด - 19

มีสัญชาติไทย

เปนผูประกันตนมาตรา 33
โดยมีขอมูลในระบบประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบโครงการฯ (15 กุมภาพันธ 2564) หรือเคยเปน
ผูประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

(วันที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการเราชนะ)

ไมเปนผูมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ

และไมไดรับสิทธิโครงการเราชนะ

ไมมีเงินฝากในสถาบัน
การเงินรวมกันทุกบัญชี

เกิน 500,000 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชองทางการใหบริการ
ผาน Application "เปาตัง"

เริ่มโอนวงเงินและใชสิทธิไดตั้งแต
วันที่ 22 มีนาคม 2564 จนถึง 31 พฤษภาคม 2564
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ผูไดรับสิทธิคนละ 4,000 บาท มีเงื่อนไข ดังนี้ผูไดรับสิทธิคนละ 4,000 บาท มีเงื่อนไข ดังนี้ผูไดรับสิทธิคนละ 4,000 บาท มีเงื่อนไข ดังนี้
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14

รอบรั้วประกันสังคม

สปส.ข่าวน่ารู้

เปิดบ้านคุย
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• สปส. แจงรายละเอียดโครงการ ม33เรารักกัน 
• ประกันสังคมเพิ่มช่องทางรับช�าระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment
• ประกันสังคมเพิ่มค่าท�าศพและเงินสงเคราะห์กรณีตาย
  ผู้ประกันตนมาตรา 40
• สิทธิวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
• ผู้ประกันตน เดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาว เจ็บป่วยฉุกเฉิน
  รักษาไม่เสียค่าใช้จ่าย

• ในทุกช่วงวิกฤตของชีวิต ประกันสังคมพร้อมเคียงข้างผู้ประกันตน

• COVID-19 กับการเยียวยาผู้ประกันตน

• มุมมองคนท�างาน กับโครงการ ม33เรารักกัน

• โรคที่มาพร้อมกับภาวะน�้าหนักเกิน

• ลดน�้าหนัก ลดเสี่ยง ลดโรค

• พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบเงินกรณีว่างงาน
  แก่ลูกจ้าง บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด สาขานครสวรรค์
• นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
  การให้บริการศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน
• นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม
  เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐ 
  สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
• นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
  ลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกโครงการ ม33เรารักกัน
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มุมมองคนท�างาน

นายจ้างคนดี

สปส.ใส่ใจผู้ประกันตน20
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22

ห่วงใยใกล้หมอ

ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
ISBN 1686-7483

ทักทาย
	 วันเวลา...เปลี่ยน	 เทคโนโลยีกระแสโลกาภิวัตน์	 ขับเคลื่อน 

เดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้	และปรับตัว 

ให้ได้	ณ	เวลานีผู้ป้ระกนัตนมาตรา	33	คงจะมคีวามสขุและได้รบัสทิธกินั 

แล้วกับ	 “โครงการ ม33เรารักกัน”	 ได้ ไปจับจ่ายใช้สอยกันในช่วง

สงกรานต์

	 วารสารประกันสังคมฉบับต้อนรับฤดูร้อน	 มีข่าวสารที่ยังคง

เป็นห่วงพ่ีน้องผู้ใช้แรงงานทุกคนเช่นเคย	 เริ่มกันด้วยสงกรานต์ปีนี	้ 

ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย	 ใส่ใจสุขภาพ	 ด�าเนินชีวิตตามแนวทาง

ชีวิตวิถีใหม่	(New	Normal)	 หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน	 ทุกท่านสามารถเข้า

รกัษาทนัททีี่โรงพยาบาลทกุแห่งโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	การเพิม่ช่องทางการ

ช�าระเงินสมทบ	 นอกจากน้ียังเพิ่มค่าท�าศพและเงินสงเคราะห์กรณีตาย 

ผูป้ระกนัตนมาตรา	40	รวมถงึการให้สทิธผิูป้ระกันตนทีม่อีาย	ุ50	ปีขึน้ไป	

มสีทิธริบัวคัซนีฟรปีีละ	1	ครัง้	คอลมัน์เปิดบ้านคยุ	ทกุช่วงวกิฤตของชีวติ

ประกันสังคมพร้อมเคียงข้างผู้ประกันตนตลอดไป	 ติดตามรายละเอียด	

เนื้อหากันได้ภายในเล่มค่ะ

กองบรรณาธิการ

เจ้าของ
ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษา
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

บรรณาธิการบริหาร
นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน
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
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รายงานพิเศษ
• แนวทางการบริหารบุคลากรอย่างเป็นธรรมในภาคธุรกิจให้ยั่งยืน
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

รอบรั้วประกันสังคม

 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการส�านักงานประกัน
สังคม เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศผู้เข้ารับการจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสังกัด
ส�านักงานประกันสังคม ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐ 
สู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ด�าเนินการโครงการ 
ยกระดบัเศรษฐกจิและสงัคมรายต�าบลแบบบรูณาการ เพือ่ให้เกดิการจ้างงาน 
นักศึกษาจบใหม่ให้มีงานท�า ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนและสังคมระดับพื้นที่ 
บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และเพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐ 
ให้เป็นข้อมูลดิจิทัล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน 
ในการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ส�านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 บริเวณกระทรวงแรงงาน ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี 
มอบเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน (ถูกเลิกจ้าง) แก่ลูกจ้าง บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) 
จ�ากัด สาขานครสวรรค์ โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน  
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม และผู ้บริหารกระทรวงแรงงานเข้าร ่วมงาน  
โดยส�านักงานประกันสังคม วินิจฉัยอนุมัติจ่ายแก่ผู้ประกันตน 733 ราย เป็นจ�านวนเงินรวม 
30,785,973.65 บาท (ลูกจ้างได้รับในอัตราร้อยละ 70 ของฐานค่าจ้างที่น�าส่งเงินสมทบ  
ไม่เกิน 200 วัน) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1  
ท�าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
พร้อมผู ้บริหารกระทรวงแรงงาน และ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน 
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
คนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) รับฟังปัญหาอุปสรรค ในการท�างาน  
พร้อมให้ก�าลังใจ เน้นย�้าการพัฒนาผู ้เข้ารับการฟื ้นฟูฯ กลับมาพึ่งพา 
ตนเองได้ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว พร้อมร่วมขับเคลื่อน
มาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล “เราจะไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

รอบรั้วประกันสังคม

 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน 
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมการให ้บริการ 
ศูนยป์ระสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน ณ ส�านักงานประกันสังคม 
ส�านักงานใหญ่ ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ส�านักงาน 
ประกันสังคมจังหวัดชลบุรีพร ้อมลงพื้นที่ ให ้บริการเชิงรุกโครงการ  
ม33เรารักกัน ณ บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด มหาชน จังหวัดปทุมธานี และลงพื้นที่ 
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค จากพ่อค้า แม่ค้า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ  
และผู้ประกันตน ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้
ส�านักงานประกันสังคม แต่งตั้งคณะท�างานออกตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วม 
โครงการ/สถานประกอบการในพื้นที่ และด�าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
รวบรวมข้อเท็จจริง กรณีมีเรื่องร้องเรียน/มีการแจ้งเบาะแสว่ามีการกระท�า 
ที่อาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขโครงการฯ เช่น ขึ้นราคาสินค้า พร้อมเฝ้าระวัง
การเบิกจ่ายเงินของร้านค้า เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระท�าผิดเงื่อนไข 
อย่างเด็ดขาด ส�ารวจ ณ ตลาดดินแดง ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2564
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

	 เมื่อวันที่	15	 กุมภาพันธ์	2564	
คณะรัฐมนตรี	(ครม.)	 มีมติเห็นชอบ	
โครงการ	ม33เรารักกัน	 โดยรัฐบาล
จะจ่ายเงินเยียวยาผู ้ ได ้รับสิทธิวงเงิน
คนละ	4,000	บาท	เพื่อช่วยเหลือเยียวยา 
แบ่งเบาภาระค่าครองชพีของผูป้ระกนัตน 
มาตรา	33	 ที่ ได ้ รับผลกระทบจาก 
การระบาดของโรคโควิด	-	19	
	 ส�าหรับการลงทะเบียนเ พ่ือ
ขอรับสิทธิ และ เงื่ อนไขในโครงการ	 
ม33เรารกักนั	ผูม้สิีทธต้ิองเป็นผูป้ระกันตน 
มาตรา	33	ที่มีสัญชาติไทย	 ไม่มีบัตร

สวัสดิการแห ่งรัฐ	 และไม ่ ได ้ รับสิทธิ
โครงการ	 “เราชนะ”	 ไม่มีเงินฝากใน
สถาบันการเงินรวมกันเกิน	500,000	บาท	
(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563)

สปส. แจงรายละเอยีด
โครงการ ม33เรารกักัน

	 โดยส�านักงานประกันสังคม 
เป ิดให ้ผู ้ประกันตนลงทะเบียนผ ่าน 
เว็บไซต ์ 	www.ม33เรา รักกัน.com	 
ตั้งแต่วันท่ี	21	กุมภาพันธ์	-	7	มีนาคม	 
2564	 ท่ีผ ่านมา	 เมื่อธนาคารท�าการ 
ตรวจสอบข ้อมูลแล ้ว	 ผู ้ประกันตน 
สามารถตรวจสอบสถานะผู ้ ได้รับสิทธิ 
ทาง			www.ม33เรารักกัน.com	ในวันที่	15		-	 
21	มีนาคม	2564	และกดยืนยันตัวตน
ผ่านช่องทาง	Application	 “เป๋าตัง”  
วันที่	15	มีนาคม	-	31	พฤษภาคม	2564

	 ทั้งนี้ผู ้ประกันตนจะได้รับเงิน
ผ่าน	Application “เป๋าตัง”	ในวันท่ี	22,	 
29	 มีนาคม	และ	5,	12	 เมษายน	2564	
ครั้งละ	1,000	บาท	จนครบ	4,000	บาท	 
เ ริ่ ม ใช ้ จ ่ าย ได ้ วั น ท่ี 	 22 	 มีนาคม	 - 
31		พฤษภาคม				2564		โดยสามารถซือ้สนิค้า 
และบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/
บริการ	 ในร้านธงฟ้าที่ ใช้	Application	 
“ถงุเงนิ”					หรือภายใต้โครงการ					“คนละครึง่”  
และโครงการ	“เราชนะ” 

	 กรณีผู ้ประกันตนมาตรา	33	 
ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ได้รับสิทธิตาม 
โครงการ	 ม33เรารักกัน	 ส�านักงาน 
ประกันสังคมได้เปิดให้ขอทบทวนสิทธิ 
ได้ในช่วงวันที่	15	-	28	มีนาคม	2564	 
ผ่านเว็บไซต์	www.ม33เรารักกัน.com	 
ธนาคารจะท�าการตรวจสอบข้อมูล	รวมทั้ง 
ประมวลผลคัดกรองอีกคร้ัง	โดยผู้ประกนัตน 
สามารถตรวจสอบสถานะผู ้ ได้รับสิทธิ
ผ ่านทาง	www.ม33เรารักกัน.com	 
วันที่	5	-	11	เมษายน	2564	พร้อมกดยืนยัน 
ตัวตนผ ่าน	Application “เป ๋าตัง”  
ในวันที่	5	เมษายน	-	31	พฤษภาคม	2564	 
ผูป้ระกนัตนจะได้รับวงเงินเข้า	Application	 
“เป๋าตัง” จนครบ	4,000	บาท	 เร่ิมใช้
จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ 
ผู้ประกอบการ/บริการ	ในร้านธงฟ้าท่ีใช	้ 
Application	 “ถุงเงิน”	 หรือภายใต ้
โครงการ	 “คนละครึ่ง”	 และโครงการ  
“เราชนะ” 		จนถึงวันที่				31		พฤษภาคม			2564	 
ตั้งแต่เวลา	06.00	-	23.00	น.	ในแต่ละวัน
	 โครงการฯ	ดังกล่าว	คาดว่า 
จะมีผู้ประกันตนมาตรา	33	เข้าข่ายมีสิทธิ
ได้รับเงินเยียวยา	9.27	ล้านคน	รัฐบาล 
ใช้วงเงินประมาณ	37,100	ล้านบาท	
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ประกันสังคมเพิ่มชองทาง
ใหบริการชําระเงินกองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สมัครงายๆ 

ชําระเงินสมทบได

kcilC ssenisuB BMT รากิรบชใรคัมส
...่ีทดไรากิรบชใรากาหญปงจแอืรห

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป

เริ่มใหบริการตั้งแต

ประกันสังคม
เพ่ิมช่องทางรับช�าระเงินสมทบ
ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์
(e-Payment) กับธนาคารทหารไทย
 ส�านักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการให้บริการรับช�าระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
โดยได้ร่วมกับธนาคาร ทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) ให้บริการนายจ้างสามารถส่ง
ข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของส�านักงานประกันสังคม และช�าระเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ผ่านบริการ TMB	Business	Click ซึ่งระบบของธนาคารจะเปิดให้บริการตั้งแต ่
เวลา  06.00 - 22.00 น. ของแต่ละวัน ฟรีค่าธรรมเนียม และสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้ทันทีที่ช�าระเงินเรียบร้อยแล้ว จากเว็บไซต์ส�านักงาน
ประกันสังคม 

 โดยนายจ ้างสามารถสมัคร
ใช้บริการของธนาคารหรือแจ้งปัญหา 
การใช ้ บริ ก ารได ้ ที่  Re la t i on sh i p 
Manager/Specialist หรือ Corporate 
c a l l  cen te r  หมาย เลข โทรศัพท ์  
0 2643 7000
 ปัจจุบันส�านักงานประกันสังคม 
มี ธนาคารและหน ่ วยบริ ก ารที่ ร ่ วม
ให ้บริการรับช�าระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
( e - Pa yment ) 	 ทั้ ง หมด  10  แหง  
1 หน่วยบริการ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย  
จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์  
จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด  
(มหาชน) ธนาคารกรุ ง เทพ จ� ากัด  
(มหาชน) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง  
คอร ์ปอเรชั่น ธนาคาร มิซูโฮ จ�ากัด  
ธนาคารซติีแ้บงก์ จ�ากดั    (มหาชน)   ธนาคาร 
ทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) ธนาคาร 
ดอยซ์แบงก์ และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
จ�ากัด ส�าหรับธนาคารที่ร่วมให้บริการ 
รับช�าระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)	
ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ�ากัด 
(มหาชน) และธนาคารดอยซ์แบงก์
 ห า ก น า ย จ ้ า ง มี ข ้ อ ส ง สั ย 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส�านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จั งหวัด/สาขา ทุกแห ่ งทั่ วประ เทศ 
หรื อ  โทร . 1 506  ให ้ บ ริ ก า รทุ ก วั น 
ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

 ก า ร เ พิ่ ม อั ต ร า ก า ร จ า ย
ป ร ะ โ ย ช น ์ ท ด แ ท น ค า ท� า ศ พ แ ล ะ 
เงินสงเคราะห ์กรณีถึงแกความตาย  
แกผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 ตาม 
พระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของ
ประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ 
ทดแทนของบคุคลซึง่สมคัรเป็นผูป้ระกนัตน  
(ฉบับที่   2) พ.ศ.   2564 ในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ ใช้
บั งคั บตั้ ง แตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดย 
ใจความส�าคัญ คือ การแก้ ไขเพิ่มอัตรา 
เงินค่าท�าศพและเงินสงเคราะห์กรณีตาย  
ในการจ ่ายประโยชน ์ทดแทนให ้กับ 
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ดังนี้ 
          - เพิม่ค่าท�าศพให้แก่ผูป้ระกนัตน 
ตามมาตรา 40  ทีจ่่ายเงนิสมทบ   (ทางเลอืกที่  
1 และ 2) เข ้ากองทุนประกันสังคม  
เดือนละ 70 บาท หรือเดือนละ 100 บาท 
ในกรณีถึงแก่ความตาย จะได้รับเงิน 

ค่าท�าศพในอัตราใหม่เป็น 25,000 บาท  
( เดิม 20 ,000 บาท) ให ้บุคคลซึ่ ง 
ผู ้ประกันตนท� าหนั งสื อระบุ ให ้ เป ็น 
ผู ้จัดการศพ และได้เป็นผู ้จัดการศพ  
หรือสามีภริยา บิดามารดา หรือบุตร 
ของผู้ประกันตน ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่า 
เป ็นผู ้ จัดการศพหรือบุคคลอื่นซึ่ งมี 
หลักฐานแสดงว ่ า เป ็นผู ้ จั ดการศพ 
ผู้ประกันตน  
         - เพิ่มเงินสงเคราะห์กรณ ี
ผู ้ ป ร ะ กั น ตนต ามม าต ร า  4 0  ถึ ง 
แก่ความตาย เป็นอัตราใหม่ 8,000 บาท   
(เดิม 3,000 บาท) ต่อเมื่อผู้ประกันตน
ได ้จ ่ายเงินสมทบมาแล้วไมน้อยกวา  
60 เดือน ก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตาย 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์
ทดแทนให ้แก ่บุคคลซึ่ งผู ้ประกันตน 
ท�าหนังสือระบุ ให ้ เป ็นผู ้มีสิทธิ ได ้รับ 
เงินสงเคราะห์นั้น แต่ถ้าผู ้ประกันตน 
มิได้ท�าหนังสือระบุไว้ ให้น�ามาเฉลี่ยให้
แก่สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของ 
ผู้ประกันตนในจ�านวนที่เท่ากัน

         - เพิม่ค่าท�าศพให้แก่ผูป้ระกนัตน 
ตามมาตร า  4 0  ที่ จ า ย เ งิ นสมทบ  
(ทางเลือกที่ 3) เข้ากองทุนประกันสังคม 
เดือนละ   300  บาท  ในกรณีถึงแก่ความตาย  
จะได ้รับค ่ าท� าศพในอัตราใหมเป ็น 
50,000 บาท (เดิม 40,000 บาท) ต่อเมื่อ
ภายในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนเดือนที่ 
ถึงแก ่ความตายผู ้ประกันตนได ้จ ่าย 
เงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
        ส�าหรบัประกาศใช้พระราชกฤษฎกีา 
ฉบับนี้ ได ้มีการแก ้ ไขเพิ่ม เติมอัตรา
การจ ่ายประโยชน ์ทดแทนในกรณีที่ 
ผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ ได้รับ 
เงินค่าท�าศพ และเงินสงเคราะห์ในอัตรา 
ที่สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมในป ัจจุบัน 
และเป ็นการสร ้างหลักประกันให ้กับ 
ผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 จูงใจให้
แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ ได ้รับความ
คุ ้มครองจากส�านักงานประกันสังคม 
ให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นอีกด้วย  

ประกันสังคม เพ่ิมค่าท�าศพ
และเงนิสงเคราะหก์รณีตาย
ผู้ประกันตนมาตรา 40
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เพิ่มสิทธิผูประกันตนเพิ่มสิทธิผูประกันตน

ม.40

จากเดิม 40,000 บาท (สําหรับผูประกันตนท่ีจายเงินสมทบทางเลือกที่ 3)

 

�

�
เมื่อถึงแกความตาย ไดรับ...
คาทําศพ 50,000 บาท (เดิม 40,000 บาท)

ทางเลือกที่ 3 (จาย 300 บาท/เดือน)

เมื่อถึงแกความตาย ไดรับ...
คาทําศพ 25,000 บาท (เดิม 20,000 บาท)
และเงินสงเคราะหกรณีตาย 8,000 บาท (เดิม 3,000 บาท)

ทางเลือกที่ 1 (จาย 70 บาท/เดือน)ทางเลือกที่ 1 (จาย 70 บาท/เดือน)

ทางเลือกที่ 2 (จาย 100 บาท/เดือน)ทางเลือกที่ 2 (จาย 100 บาท/เดือน)

ทางเลือกที่ 3 (จาย 300 บาท/เดือน)

เม่ือจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 60 เดือน กอนเดือนที่ตาย

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

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

สปส. ข่าวน่ารู้

สิทธิวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวดัใหญ่
ผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม

 ส�านักงานประกันสังคมออกประกาศคณะกรรมการ
การแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ส�าหรับประโยชน์
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจาก
การท�างาน พ.ศ. 2563 เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่  
50 ปีขึ้นไป ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนี้
 - ปี 2564 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับบริการส่งเสริม 
สุขภาพและป้องกันโรค กรณีวัคซีนไข ้หวัดใหญ่ ตั้งแต่  
1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564 
 - ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไปมีสิทธิได้รับบริการส่งเสริม 
สุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง 
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคมของทุกปี 
 ทั้งนี้ ผู ้ประกันตนสามารถได้รับบริการฉีดวัคซีน 
ไข้หวัดใหญ่ชนิด  3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ณ สถานพยาบาล 
ที่ส�านักงานประกันสังคมก�าหนด
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ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคมของทุกปี

เป็นต้นไป ผู้ประกันตนมีสิทธิรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ปี 2565

ปี 2564
ผู้ประกันตนมีสิทธิรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพ่ือป้องกันโรคในกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุ 
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 ปีขึน้ไป และลดภาระการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์ คณะกรรมการ
ประกันสังคม มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สําหรับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน พ.ศ. 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพ่ือป้องกันโรคในกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุ 
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 ปีขึน้ไป และลดภาระการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์ คณะกรรมการ
ประกันสังคม มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สําหรับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน พ.ศ. 2563

ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

#ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
1 ครั้ง ต่อคนต่อปี
ณ สถานพยาบาลที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด
ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์
สามารถรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ฟรี!ฟรี!อายุ 50 ปีขึน้ไป
รับวัคซีนปอ้งกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง

ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตน

อายุ 50 ปีขึน้ไป
รับวัคซีนปอ้งกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง

ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตน
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้
เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

 ลู กจ ้ า ง  ผู ้ ป ร ะกั นตนที่ จ ะ 
เดินทางกลับภูมิล�าเนาในช่วงเทศกาล 
วั นหยุ ดยาวซึ่ ง มี วั นหยุ ดติ ดต ่ อกั น 
หลายวัน ขณะเดินทางควรระมัดระวัง
ในการขับขี่ยานพาหนะ ไม่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ขณะเดินทาง 

 ส� า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม 
ขอแนะน�าให้ผูป้ระกนัตนพกบตัรประจ�าตวั 
ประชาชนตดิตวัไว้ หากเกดิเจบ็ป่วยฉกุเฉนิ 
หรื อ ได ้ รั บอุ บั ติ เ หตุ  หรื อมี อ าการ 
เจ็บป่วยกะทันหัน ลูกจ้าง ผู้ประกันตน  
สามารถเข้ารบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล 
ที่ อ ยู ใ กล ้ ที่ สุ ด ได ้ ทั นที  ส� า นั ก ง าน 
ประกันสังคมจะพิจารณาจ่ายประโยชน์
ทดแทนค ่าบริการทางการแพทย ์ ให ้
ภายใน 72 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และ
อัตราที่ก�าหนด 

ลูกจ้าง ผู้ประกันตน 

เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาไม่เสียค่าใช้จ่าย
 ทั้งนี้ ขอให้ผู ้ประกันตน หรือ 
โรงพยาบาลที่ให้การรกัษา หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง  
แจ้งโรงพยาบาลตามสทิธขิองผูป้ระกนัตน 
ทราบโดยเร็ว เพื่อด�าเนินการรับช่วง 
การรักษาหรือให้บริการทางการแพทย์ 
ต่อไป 

 นอกจากนี้ ในช ่ ว ง เทศกาล 
วนัหยดุยาว ลกูจ้าง       ผูป้ระกนัตน ทีจ่ะเดนิทาง 
ออกนอกบ้านในช่วงนี้ หรือเดินทางกลับ
ภูมิล�าเนา ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ม ี
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 และหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ 
คนจ�านวนมาก พร้อมดูแลสุขภาพตัวเอง  
อย ่าประมาท สวมหน ้ากากอนามัย 
ตลอดเวลา    หมัน่ล้างมอืบ่อยๆ   เพือ่คนไทย 
ปลอดภัย ปราศจากโรคแน่นอน   

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่
ส�านกังานประกนัสงัคมกรงุเทพมหานครพืน้ที่  
ส�านักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา 
หรือ โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง 

เดินทางชว่งเทศกาลหยุดยาว
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กรณีที่ผู้ประกันตนมีการเปิดบัญชีร่วมกับสามี
และมียอดเงินในบัญชีเกิน 500,000 บาท
จะทําให้ไม่ได้รับสิทธิหรือไม่

กรณีเป็นลูกจ้างของหน่วยงานราชการ
โดนหักเงินประกันสังคมมีสิทธิลงทะเบียน
รับเงินเยียวยา 4,000 บาท ได้หรือไม่

กรณีข้าราชการมีการทํางานพิเศษ (Par�-��m�)
แล้วมีการแจ้งเข้าระบบประกันสังคมด้วย
จะได้รับสิทธิหรือไม่

ผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิ
โครงการ ม33เรารักกัน มีเงื่อนไขอย่างไร

โครงการ
ม33เรารักกัน

หากพบปัญหาในการลงทะเบียน
โครงการ ม33เรารักกัน จะติดต่อได้
ที่โทรศัพท์หมายเลขใด

ผู้ประกันตนสามารถใช้วงเงินใช้จ่าย
ซื้อสินค้าได้ถึงเมื่อใด

เพราะเหตุใดถึงไม่จ่ายเป็นเงินสด
ให้ผู้ประกันตนเพราะเหตุใดถึงไม่เยียวยาให้ผู้ประกันตน

ต่างด้าว ที่จ่ายเงินประกันสังคมเหมือนกัน

ไม่ตัดสิทธิเน่ืองจากระบบไม่รวมคํานวณ
ใน “บัญชีร่วม” “บัญชีเพื่อ...”
และสลากออมทรัพย์ และไม่รวมคํานวณ
เงินฝากในรูปแบบสกุลเงินตราต่างประเทศ

ได้ (ยกเว้นข้าราชการ)

ไม่ได้รับสิทธิเน่ืองจากไม่เข้าหลักเกณฑ์
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือเคยเป็น
    ผู้ประกันตนมาตรา 33
3. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
    และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชี
   เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โทร.สายด่วน 1506

สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้า
ที่ร่วมโครงการได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. ในแต่ละวัน

สาเหตุที่ไม่จ่ายเป็นเงินสดนั้น เน่ืองจากรัฐบาล
ต้องการให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
และกระจายรายได้ให้กับสถานประกอบการรายย่อย
ภายในประเทศ โดยให้ผู้ประกันตนมีการใช้จ่าย
ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าต่างๆ ผ่าน
1. ร้านธงฟา้ที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
2. ร้านค้าโครงการคนละครึ่ง
3. ร้านค้าโครงการเราชนะ
4. ร้านค้าโครงการเรารักกัน

เงินโครงการน้ีเป็นเงินกู้ที่รัฐบาลจัดหามา เพื่อดูแล
และให้ความช่วยเหลือแก่คนไทย โดยไม่ได้ใช้เงิน
จากกองทุนประสังคมที่ผู้ประกันตนต่างด้าว
สมทบจ่ายในกองทุนประกันสังคม

ตอบไป
ถามมาถามมา

ตอบไป
โครงการ
ม33เรารักกัน

ตอบตอบ

ตอบตอบ

ตอบตอบ

ตอบตอบ

ตอบตอบ

ตอบตอบ

ตอบตอบ

ตอบตอบ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

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

	 หากย้อนเวลากลับไปในอดีต	
กลุ่มลูกจ้างและกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างๆ	 
ของประเทศไทยยังขาดโอกาสในด้าน 
สวัสดิการ	การรักษาทางการแพทย์	 
ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น ชี วิ ต ส่ ง ผ ล ต่ อ 
คุณภาพชีวิตหลังเกษียณ

	 ด ้ ว ย เ ห ตุ นี้ จึ ง ไ ด ้ ผ ลั ก ดั น
ให้มีพระราชบัญญัติประกันสังคมขึ้น
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร	ี 
เมื่อปี	 พ.ศ.	2533	 เป็นต้นมา	 โดยมี
ส�านักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงาน 
ที่ด�าเนินการบริหารจัดการ
	 ปัจจุบันส�านักงานประกันสังคม	 
มกีลุม่ลกูจ้างแรงงาน	ซึง่เป็นท้ังภาคบงัคบั	 
คือ	มาตรา	33	และภาคสมัครใจมาตรา		39	 
และมาตรา	40	รวมทั้งสิ้น	16,407,409	คน	 
(ข ้อมูล	ณ	วันที่ 	24	 ธันวาคม	2563	 
ส�านักงานประกันสังคม)	

	 ในช่วงวิกฤตของการระบาด
ของเชื้ อ ไว รัสโคโรนา	(COVID-19)	 
ตั้งแต่ปลายปี	พ.ศ.	2562	 เป็นต้นมา	 
เกดิผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจ	สังคมและ 
ชีวิตมนุษย์อย่างมหาศาล	มีผู้คนทั่วโลก 
ติดเชื้อแล้วถึง	111,724,303	คน	และ 
เสยีชวีติ		2,473,688	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่		21	 
กุมภาพันธ์	2564	Worldometers,	WHO)
	 ประเทศไทยก็เช ่นกัน	 มิอาจ 
ห ลี ก ห นี ป ั ญ ห า นี้ 	 แ ต ด ้ ว ย ร ะ บ บ
สาธารณสุขไทยท่ีเข ้มแข็ง	จึงช่วยลด 
การระบาดและการสูญเสียได้เป็นอย่างดี
	 ด้านการช่วยเหลือเยียวยาจาก 
ภาครัฐก็มีมาตรการหลายๆ	ด้าน	ในส่วน 
ของส�านักงานประกันสังคมก็มีมาตรการ 
รองรับตั้งแต่แรกเริ่ม	คือการช่วยเหลือ 
ผู ้ประกันตนให ้ ได ้ รับสิทธิประโยชน ์ 
ในกรณีว่างงาน/ตกงาน	การลดเงินสมทบ 
ทั้งฝ่ายนายจ้าง/ลูกจ้างและผู้ประกันตน
ภาคสมัครใจมาตรา	39	จนมาถึงโครงการ	
ม33เรารักกัน

	 เป็นที่ทราบกันดีถึงผลกระทบ 
กับผู ้ประกันตนทุกท ่านในกรณีการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19) 
ส�านักงานประกันสังคมก็ได้ด�าเนินการ 
ให้การช่วยเหลอืในเบือ้งต้นต่างๆ	ตามสิทธ ิ
ของผู้ประกันตน	พร้อมกับออกมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ	 เช่น	 การลด 
เงินสมทบ	ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตน
	 ในสวนของโครงการ	 ม33 
เรารักกัน	จากการพูดคุยและรับทราบ 
ปัญหาจากกลุ ่มผู ้ประกันตน	และด้วย 
ความห่วงใยของ	นายสุชาติ	ชมกลิ่น	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
ได้ผลักดันโครงการ	ม33เรารักกัน	เข้าสู่ 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและได้รับความ
เห็นชอบให้ด�าเนินการตามโครงการ 
ภายใต้กรอบวงเงินทัง้ส้ิน	37,100	ล้านบาท	

ในทุกช่วงวิกฤตของชีวิต
ประกันสังคม พรอ้มเคียงข้างผู้ประกันตน

	 โครงการ	 “ม33เรารักกัน”	
ส�าหรับผู้ประกันตนมาตรา	33

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม
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ส�าหรับผู้ประกันตนมาตรา	33	ซึ่งตาม 
ข้อมูลมีผู ้ประกันตนมาตรา	33	 ที่จะ 
ได ้ รับ สิทธิประมาณ	9.27	 ล ้ านคน	 
โดยให ้ ว ง เ งิ นรายละ	 4 , 000 	 บาท	 
ซึ่งเงินท้ังหมดที่ ใช ้ ในโครงการนี้ เป ็น 
เงินกู ้ของรัฐบาลไทยที่จะต้องใช ้จ ่าย 
และให้ความช่วยเหลือกับคนไทยทุกคน 
เป ็นหลัก	(ไม ่ ใช ่ เงินของส�านักงาน 
ประกันสังคม)

	 โครงการ	ม33เรารักกัน	เปิดให ้
ผู ้ประกันตนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต	์ 
www.ม33เรารักกัน.com	 ช ่วงวันที	่ 
21	 กุมภาพันธ ์	 ถึง	7	 มีนาคม	2564	 
หลังจากลงทะเบียนแล้ว	วันที่	15	-	21	 
มีนาคม	2564	 ผู ้ประกันตนสามารถ 
ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่านทาง 
www.ม33เรารักกัน.com	 และต ้อง 
กดยืน ยันตั วตนผ ่ านแอปพลิ เคชั น	 
“เป๋าตัง”	เสร็จแล้ว	วันที่	22,	29	มีนาคม	 
และ	5,	12	เมษายน	2564	จะเริ่มโอนเงิน 
เข้าระบบแอปพลิเคชันเป๋าตัง	สัปดาห์ละ	 
1 , 000 	 บาท	 รวม ท้ั งหมด	 4 	 ครั้ ง	 
(รวม	4,000	บาท)	ผู้ประกันตนสามารถ 
ใช้จ่ายซ้ือสินค้าบริการที่ร้านต่างๆ	ที่เข้า 
ร่วมโครงการและมีแอปพลิเคชันถุงเงิน	
ส�าหรับผู ้ประกันตนที่ลงทะเบียนแล้ว 
มีปัญหาส�านักงานประกันสังคมได้เปิด 
ให้มีการทบทวนสิทธิลงทะเบียน	วันท่ี	 
15	-	28	มีนาคม	2564	และยืนยันตัวตนได ้
วันที่	5	เมษายน	-	31	พฤษภาคม	2564
	 ทั้งนี้หากผู้ประกันตนมาตรา	33	 
มีป ัญหาหรืออุปสรรคใดๆ	 สามารถ
ติดต่อศูนย์ทบทวนสิทธิ	ม33เรารักกัน	 
ได ้ที่ส�านักงานประกันสังคมทุกแห ่ง 
ทั่วประเทศ	หรือ	 โทร.สายด่วน	1506	
บริการทุกวันตลอด	24	ชั่วโมง

 ชีวิตวิถีใหม่	(New	Normal)	 
กับประกันสังคม	?
	 ต ้องยอมรับว ่ า ในทศวรรษ 
ที่ผ่านมาโลกเราได้มีการเปลี่ยนแปลง
ระบบและเทคโนโลยีต่างๆ	อย่างมากมาย
และรวดเร็ว	ทุกๆ	คนต้องปรับตัวเอง 
เข้าสู่โลกสมัยใหม่ให้ทัน	ภาครัฐก็เช่นกัน
มิฉะนั้นก็จะตกขบวน	(Disruption)
									ในส่วนของส�านกังานประกนัสังคม 
เราก็พยายามระดมความคดิปรบัปรงุแก้ไข 
ในทุกๆ	 มิติการท�างานเพื่อตอบโจทย์
สังคมสมัยใหม่	เช่น	การปรับเปลี่ยนระบบ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บ 
และสร้างฐานข้อมลูให้เป็นระบบ				(Big						Data)	 
ลดการใช้เอกสารกระดาษ	(Paperless)	 
ในปัจจุบันเราได้ด�าเนินการไปแล้วบ้าง	เช่น	 
ในส่วนการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลผู้ประกันตน	 
ซึ่งแต่เดิมใช้ระบบเอกสาร	ท�าให้ยุ่งยาก
ต่อการจัดเก็บและการค้นหาตรวจสอบ
ข้อมูล
	 ด้านการบริการจดัเกบ็เงนิสมทบ 
และจ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 
ได ้ขยายเพิ่มช ่องทางระบบการเ งิน 
อิเล็กทรอนิกส์	(Government	Fiscal	 
Ma n a g ema n t , 	 G FM I S ) 	 ร ะ บบ				 
e-Payment	ร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ	 
ลดบุคลากรด้านการจัดเก็บเพื่อไปท�างาน 
ด้านอ่ืนๆ	ที่จะเกิดข้ึนใหม่ตามแนวทาง 
วถีิใหม่	ลดการสมัผสัเงินและลดข้อผดิพลาด

	 ส่วนในด้านการติดต่อสื่อสาร
ทางส�านักงานประกันสังคมได้ปรับปรุง
พัฒนาระบบเว็บไซต์	www.sso.go.th	 
ให ้ทันสมัยใช ้งานง ่ายยิ่ง ข้ึน	 เรายังมี
ช่องทางแอปพลิเคชัน	(Application)	
ส�านักงานประกันสังคม	คือ	SSO	Connect	
และระบบ	โทร.สายด่วนที่หมายเลข	1506	 
ซึ่งให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง
	 แน่นอนครับ	ประโยชน์ทั้งหมด
จะตกอยู่กับผู้ประกันตนทุกๆ	ท่านครับ 
อย่างไรก็ดี ในช ่วงวิกฤตการณ์ครั้งนี้	 
ท่านรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงแรงงาน	 
(นายสุชาติ	ชมกลิ่น)	ได้มีความมุ่งมั่นทีจ่ะ 
แก้ไขทุกปัญหาอย่างเต็มที่	 เปิดโอกาสให ้
ทุกกลุ ่มด ้านแรงงานได ้มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนข ้อมูล	 แนวทางและการ 
ปรับเปลี่ยนแก ้ ไขต ่างๆ	 นับว ่า เป ็น 
ฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
ระบบประกันสังคมมาก	 เช่น	 เร่ืองสิทธิ
ประโยชน์กับบริบทสังคมที่แปรเปล่ียนไป	
การลดอัตราเงินสมทบ	ปรับปรุงรูปแบบ 
การให้บริการ	ซึง่เรือ่งต่างๆ						จะได้ด�าเนินการ 
ไปตามข้ันตอนของกฎหมายในการปรับ
แก ้ ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม 
เพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ผูป้ระกนัตน 
ต่อไป

	 การเข้าถึงสิทธิและแผนการ 
ด�าเนินงาน



16 วารสารประกันสังคม

1,457,051 ล้า
นบ

าท

เงินสมทบจากนายจ้าง+ลูกจ้าง+รัฐบาล นําไปลงทุน สุทธิ

727,356 ล้า
นบ

าท

ดอกผลสะสมจากการลงทุน

เงินลงทุนสะสม                ประกอบด้วย2,184,407

79%

21%หลักทรัพย์เสี่ยง

หลักทรัพย์มั่นคงสูง

150,485 บา
ท/

คน

2,184,407 ล้า
นบ

าท

เงินลงทุนสะสม

1,944,864 ล้า
นบ

าท

เงินออมชราภาพ

สรุปผลการบริหาร กองทุนประกันสังคม ณ 31 ธันวาคม 2563

ยอดเงินออมเฉล่ีย ที่ผู้ประกันตนคนหนึง่
ออมไว้กับกองทุนประกันสังคม

หลักทรัพย์ท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสารหนี้ท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ล้านบาท)
กระทรวงการคลัง (MOF)  1,018,971 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)  326,092 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) 28,492 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 24,464 
การรถไฟแห่งประเทศไทย(SRT) 23,902 

หุ้นท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ล้านบาท)
บมจ.ปตท.(PTT)
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย(SCC)

28,734 
20,008 

บมจ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 17,245 
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC) 16,999 
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL) 15,097 

ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีรับรู้แล้ว*  (ล้านบาท)
*กระทรวงการคลังค้ําประกัน

39,639 41,266 41,120 40,246 43,978 35,520 40,945

5,255 11,470 17,333 15,354
41,655

13,975
18,24344,894

52,736 58,453 55,600

85,633
49,495

59,188

-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 M11/63 2563

เงินปันผลและกําไรจากการขายตราสาร
ทุนและหน่วยลงทุน

ดอกเบี้ยและกําไรจากการขายตราสารหนี้ 
และ ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์

* นับเฉพาะดอกเบ้ีย เงินปันผล และกําไรจากการขาย
หลักทรัพย์ที่รับรู้แล้ว ไม่รวมกําไรที่เกิดขึ้นทางบัญชี

* ปี 2562 มีการโอนหลักทรัพย์ให้บริษัทจัดการกองทุนบริหารและบนัทึกกําไรทางบัญชี 15,800 ล้านบาท และขายกองทุน FIF 
และบันทึกกําไรทางบัญชี 9,465 ล้านบาท 
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43,364 ล้า
นบ

าท

เงินสมทบสะสมจากนายจ้าง

23,705 ล้า
นบ

าท

ดอกผลสะสมจากการลงทุน

เงินลงทุนสะสม               ประกอบด้วย67,069

80%

20%หลักทรัพย์เสี่ยง

หลักทรัพย์มั่นคงสูง

67,069 ล้า
นบ

าท

เงินลงทุนสะสม

สรุปผลการบริหาร กองทุนเงินทดแทน ณ 31 ธันวาคม 2563

รองรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือคุ้มครอง
ลูกจ้างที่เจ็บป่วย หรือประสบอันตราย 

ทุพพลภาพ สูญหาย หรือ ตาย 
อันเนื่องมาจากการทํางาน

หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ตราสารหน้ีที่ลงทนุสงูสุด 5 อันดับแรก (ล้านบาท)

   กระทรวงการคลัง(MOF) 26,269 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT) 3,160 
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) 2,016 
   บจ.โตโยต้า ลิสซิ่ง(TLT) 1,694 
   ธ.อาคารสงเคราะห์(GHB) 1,132 

หุ้นที่ลงทุนสูงสดุ 5 อันดับแรก (ล้านบาท)
  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTT)
  บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย(SCC)

588 
394 

  บมจ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 387 
  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC) 327 
  บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL) 301 

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรู้แล้ว*  (ล้านบาท)

1,442 1,441 1,450 1,434 1,409 1,450 1,337

216 240 480 452 527 690 623
1,658 1,681

1,930 1,886 1,936
2,140

1,960

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

เงินปันผลและกําไรจากการขายตราสารทุน

ดอกเบ้ียและกําไรจากการขายตราสารหนี้

* นับเฉพาะดอกเบี้ย เงินปันผล และกําไรจากการขาย
  หลักทรัพย์ที่รับรู้แล้ว ไม่รวมกําไรที่เกิดขึ้นทางบัญชี

*กระทรวงการคลังค้ําประกัน
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นายจ้าง คนดี
สัมภาษณ์นายแพทย์เทวเดช อัศดามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบางมด

COVID-19
กับการเยียวยาผู้ประกันตน

โครงการ ม33เรารักกัน ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่า 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนที่ท่านดูแลหรือไม่ อย่างไร
	 มีประโยชน์ช ่วยเพิ่มขอบข่ายการเบิกใช้ ได้มากขึ้น
สามารถน�าเงินนี้ไปใช้จ่ายตามความจ�าเป็นได้มากขึ้น	ช่วยให ้
มีการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติ 
เพ่ิมขึ้น	 มีข ้อสังเกตวงเงินที่ ให ้ ในโครงการ	 ม33เรารักกัน 
ควรเสนอให้ ได้รับวงเงินเท่าๆ	กันหรือมากกว่าประชาชนที่ได้รับ 
จากโครงการเราชนะเพราะลูกจ้างมาตรา	33	 เป็นผู้ประกันตน 
ที่จ่ายเงินสมทบให้กับรัฐมาตลอด

ในบริบทสังคมปัจจุบัน จะมีการช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างที่ไม่ได้
รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการนี้อย่างไร
	 คนกลุ่มนี้สามารถรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากโครงการ 
เราชนะตามสิทธิ	 แต่ทางประกันสังคมน่าจะเสนอนโยบาย 
จัดโครงการให้กับผู้ประกันตนมาตรา	39	 เหมือนผู้ประกันตน	 
มาตรา	33	อาจจะก�าหนดวงเงินน้อยกว่าโครงการ	ม33เรารักกัน	
เช่น	คนละ	2,000	-	2,500	บาท	ทั้งนี้ควรมีการก�าหนดอายุการเป็น
ผู้ประกันตนว่าต้องมีอายุเป็นผู้ประกันตนมาตรา	39	มาก่ีปี	หรือ
ส่งเงินขั้นต�่าแล้วก่ีงวดถึงจะได้รับสิทธิ	 ถือเป็นสวัสดิการพิเศษ 
ท่ีส�านักงานประกันสังคมจัดขึ้นส�าหรับผู ้ประกันตน	 ให้เห็น 
ความแตกต่างจากคนที่ไม่เป็นผู้ประกันตน

ลูกจ้างท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ เช่น กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได ้
รับสิทธิ ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือแรงงาน
กลุ่มนี้อย่างไร 
 ตามหลั กม นุษยชน เราควรมี ก ารดู แลตาม สิทธ ิ
พื้นฐานของมนุษย ์ เพื่อด�ารงชีวิตตามที่ควรจะได ้ รับ	 ดูแล
ด้านที่พักอาศัย	อาหารการกิน	แต่ไม่น่าจะออกมาในรูปแบบ 
ช ่วยเหลือเป ็นตัวเงินโดยตรงเหมือนประชาชนคนไทยได ้	 
ถ้าจะจัดช ่วยเหลือคนกลุ ่มนี้ 	 น ่าจะแจกคูปองหรือให ้เป ็น
คะแนนไปใช้จ่ายกับโครงการธงฟ้าราคาประหยัดของรัฐบาล	 
หรือใช้กับการเดินทางขนส่งสาธารณะของรัฐ	หรือโครงการต่างๆ	 

ที่รัฐเป็นผู้ด�าเนินการบริหาร	เป็นต้น	ทั้งนี้น่าจะดึงภาคเอกชน
เข้าร่วมโครงการ	จัดให้มีการน�าคูปอง/คะแนนไปแลกใช้ ได	้
ทั้งนี้ต้องมีการก�าหนดอายุคูปองหรือแต้มที่ใช้	 ไม่สามารถ 
แลกเป็นเงินได้

ในช่วงวิกฤตโควิดที่ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ ในฐานะ
นายจ้างท่านมีแนวคิดจะดูแลลูกจ้างอย่างไร 
 ควรส่งเสริมและจัดหาทรัพยากรที่จ�าเป ็นเพื่อ
ป้องกัน	 เช่น	หน้ากากอนามัย	 เจลล้างมือ	การอนุญาตให้
ท�างานที่บ้าน	 รักษาระยะห่างของพนักงานด้วยกัน	แบ่งเป็น	
2	ทีม	ผลัดกันท�างาน	รวมทั้งจัดให้มีการสร้างความตระหนัก 
ในการดูแลตนเอง	ออกสื่อประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ	 
ที่พนักงานเข้าถึงได้เพื่อกระตุ ้นให้เกิด	Awareness	 ของ
พนักงานและลูกจ้าง	ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข	
และกรมควบคุมโรค

ท่านคิดว่าภาครัฐและนายจ้างควรเข้ามาดูแลประชาชน
และลูกจ้างอย่างไรในช่วงที่เกิดวิกฤตต่างๆ 
 ควรดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของลูกจ้างให้มี
ความสมบูรณ์	 โดยใช้ทรัพยากรแบบบูรณาการ	ไปพร้อมกัน	
โดยผ่านเวทีไตรภาคี	3	ฝ่าย	เพื่อให้การดูแลนั้นเกิดผลส�าเร็จ
ตามนโยบายที่ตั้งไว้ร่วมกันทั้ง	3	ฝ่าย
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มุมมอง คนท�างาน
สัมภาษณ์ นายช�านาญ เปรือรัมย์
ผู้ประกันตนมาตรา 33

ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าการจา่ย 
เงินเยียวยาโครงการ ม33เรารักกัน  
จ ะ ส า ม า ร ถ ช่ ว ยผู้ ป ร ะ กั น ตน ไ ด ้
มากน้อยเพียงใด
 ถึงแม้ว ่าจะเป็นจ�านวนเงินที่ 
ไม่มากเท่าไหร่ แต่ถอืว่าทางประกนัสงัคม 
ช่วยเหลือผู้ประกันตนได้มากพอสมควร
เลยครับ เพราะในช่วงนี้ทุกคนโดนพิษ 
โควิด-19 ล�าบากกันหมด

การจ่ายเงินเยียวยาโครงการ ม33 
เรารักกัน จ�านวน 1,000 บาท 4 งวด  
ใ ห้ กั บ ผู้ ป ร ะ กั น ต น ม า ต ร า  3 3  
ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 ถือว ่า เหมาะสมนะครับเมื่อ 
เกดิวกิฤต ทกุคนเดอืดร้อนเหมอืนกนัหมด  
ได้เท่านี้ถือว่าเหมาะสมครับ

ท่านคิดว่าโครงการ ม33เรารักกัน 
ท�าให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิเท่าเทียม
กับคนกลุ่มอื่นๆ หรือไม่ อย่างไร
 ผมมองว่าโครงการนี้ก่อให้เกิด 
ประโยชน์เท่าเทียมกันมากในสังคมเรา
ทุกวันนี้ อย่างที่เห็นนะครับการค้าขาย
ของพ่อค้าแม่ค้า การเงิน เศรษฐกิจล�าบาก  
ถ ้าเกิดว ่าได ้ เงินตรงนี้มาช ่วยเหลือ
เยียวยา ก็สามารถไปต่อได้ครับ

ข้อ คิดเห็น ทัศนคติต่อ โครงการ 
ม33เรารักกัน
 เ ป ็ น โ ค ร ง ก า ร ที่ ดี น ะ ค รั บ 
ที่ทางภาครั ฐได ้ช ่ วยเหลือ ณ จุดนี้  
ท�าให ้ผู ้ ใช ้แรงงานที่ เป ็นผู ้ประกันตน 
มาตรา 33 ได้ใช้สิทธิตรงนี้ และเกิดความ
เท่าเทียมกันกับทุกคนครับ

ในฐานะลูกจ้าง นอกจากโครงการ  
ม33เรารักกันแล้ว ท่ านอยากให ้
ภาครัฐสนับสนุนในเรื่องใดอีกบ้าง
 ผมอยากให้เพิ่มสิทธิค่าท�าฟัน 
รู ้สึกว่าที่ให้สิทธิตอนนี้จะน้อยไปหน่อย  
ปีละ 900 บาท ไม่เพียงพอต่อการเข้ารับ 
การรักษาฟันประจ�าปีของเรา ถ้าเทียบกับ
สิทธิอื่นในปัจจุบันนี้ครับ

มุมมองคนท�ำงำน
กับโครงการ
ม33เรารักกัน



20 วารสารประกันสังคม

สปส. ใส่ใจผู้ประกันตน

ภาวะน�้าหนักเกินเกิดข้ึนจากปัจจัยใด 
และส่งผลเสียกับสุขภาพอย่างไร
	 ภาวะน�้าหนักเกินเกิดได้จาก 
หลายสาเหตทุัง้พฤตกิรรม	สภาพแวดล้อม	 
รวมถงึพนัธกุรรม	จากการศกึษาในคนไทย	 
พบว่าอาหารที่เรารับประทานในปัจจุบัน
น้ันมีสัดส่วนของไขมันที่มากขึ้นเมื่อเทียบ
กับในอดีต	แต่โดยรวมแล้วเราน�้าหนักขึ้น 
ได้จากการที่แคลอรี่ ในอาหารที่เรากิน
มีมากกว ่าแคลอร่ี ในกิจวัตร ท่ี เราใช ้ 
ในแต่ละวัน	(กินมากกว่าใช้)	ซึ่งสรุปก็คือ 
ผูท้ีมี่น�า้หนกัเกินเพราะเกดิจากพฤติกรรม 
ของตนเป็นส่วนใหญ่นั่นเอง	 และยัง 

ส่งผลเสียกับสุขภาพซึ่งจะก่อให้เกิดโรค
ต่างๆ	 ตามมา	 ท�าให้สุขภาพโดยรวม 
ไม่แข็งแรง	อีกทั้งยังส่งผลต่อบุคลิกภาพ
ภายนอกท�าให ้เกิดความไม ่คล ่องตัว 
ในการใช้ชีวิตประจ�าวัน	

ภาวะน�้ าหนักเกินแบ่งเป็นกี่ ร ะดับ  
มีเกณฑ์วัดได้อย่างไร 
	 ภาวะน�้าหนักเกินแบ่งได้หลาย
ระดับโดยปกติจะใช ้ค ่าดัชนีมวลกาย	
(BMI)	ซึ่งคิดได้จากน�้าหนักเป็นกิโลกรัม
หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกก�าลังสอง	
ซึ่งในคนปกติจะมีค่าระหว่าง	18.5	-	25	

ถ้ามากกว่า	25	ถือว่ามีภาวะน�้าหนักเกิน	
ถ้ามากกว่า	30	ถือว่ามีภาวะอ้วน	แต่ถ้า
มากกว่า	40	ถือว่ามีภาวะอ้วนทุพพลภาพ	
ซึ่งจะท�าให ้อายุขัยสั้นลงกว ่าคนปกต	ิ 
โดยเริ่มต้นจากการเกิดภาวะน�้าหนักเกิน
จนร่างกายผิดปกตินั้นเอง

โรคที่มาพร้อมกับ

สัมภาษณ์นายแพทย์ณรงค์ บุญญกาศ นายแพทย์ช�านาญการ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร

ภาวะน�้าหนักเกิน

อาการป่วยหรือโรคที่เกิดข้ึนจากภาวะ
น�้าหนักเกินมีอะไรบ้าง
	 จากภาวะน�้าหนักเกินมีความ 
สั ม พันธ ์ กั บสุ ขภ าพและท� า ให ้ เ กิ ด 
อาการป่วยได้หลายโรค	โดยโรคที่ส�าคัญ	
ได้แก่	 โรคเบาหวาน	ความดัน	 ไขมัน 
ใ น เ ลื อ ดสู ง 	 แ ล ะ โ รคหยุ ดห าย ใจ 
ขณะนอนหลับ	(OSA)	 นอกจากนั้น 
ยังสัมพันธ์กับโรคอื่นๆ	 เช่น	 โรคถุงน�้า 
รังไข ่	 ไมเกรน	 ตับอักเสบ	 ข ้อเสื่อม	 
ซึมเศร้า	 หัวใจ	 กรดไหลย้อน	 รวมถึง 
โรคมะเร็งบางชนิด		

BIM (kg/m2)

Normal18.5 - 24.9

Overweight25 - 29.9
Class IObese30 - 34.9

Class IIObese35 - 39.9

Class IIIMorbidly Obese40 - 49.9
Class IVSuper Obese> 50

Weight Category Obesity Class
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สัมภาษณ์นายแพทย์ณรงค์ บุญญกาศ นายแพทย์ช�านาญการ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร

ห่วงใย ใกล้หมอ

การควบคุมน�้ าหนักและการดูแล 
สุขภาพที่ถูกวิธีเป็นอย่างไร
	 ถ ้าจะลดน�้าหนักท�าได ้ง ่ายๆ	
คือ	จ�านวนแคลอรี่ ในอาหารที่ เรากิน 
จะต้องน้อยกว่าแคลอรี่	 ในกิจวัตรที่ใช้
ในแต่ละวัน	(กินน้อยกว่าใช้)	 ซึ่งเป็น 
ค� ากลาวที่ พู ดงายแตในทางปฏิ บัต ิ
ท�าได้ยากมาก	หลายคนที่มีประสบการณ์
ในการลดความน�้าหนักจะพบว่าเมื่อเรา
ควบคุมอาหาร	(ถึงขั้นอดในบางคน)	 
ออกก�าลังกาย	ช่วงนั้นน�้าหนักก็ค่อยๆ	
ลดลงดี	 แต่ต่อมาเมื่อเราไม่ได้ควบคุม
หรือออกก�าลังกาย	 น�้าหนักที่ลงก็จะ
กลับขึ้นมา	และอาจจะได้น�้าหนักส่วน
เกินแถมเพ่ิมขึ้นมาด้วย	(YOYO	effect)	 
สรุปก็คือ “ยิ่งลดยิ่งอ้วน”	นั่นเอง	ดังนั้น 
การ คุมอาหาร	 การออกก� าลั งกาย	 
การป รับ เปลี่ ยนพฤติกรรม	 ให ้ ได ้ 
ผลส�าเร็จน้ันต้องอาศัยความตั้งใจและ
วินัยค่อนข้างมาก	ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 
ผู้ที่ท�าได้ส�าเร็จมีไม่ถึงร้อยละ	5	แต่ก็เป็น 
วิธีการที่แนะน�าให ้ปฏิบัติ เป ็นสิ่งแรก 
ในการลดน�้าหนัก
แนวทางการดูแลรักษาอาการป่วย 
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า กภ า ว ะ น�้ า ห นั ก เ กิ น 
เป็นอย่างไร
	 เมือ่มนี�า้หนกัเกนิกค็วรลดน�า้หนกั	 
ซึ่ ง ส ามารถท� า ได ้ หลายวิ ธี 	 ไ ด ้ แก 	่ 
การควบคุมอาหาร	การออกก�าลังกาย	 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ตลอดจน
การใช ้ยา	 และการผาตัดกระเพาะ	 

ซึ่งจะเป็นแนวทางสุดท้ายในการรักษา	
จากการศึกษาในปัจจุบันพบว่าการรักษา
ด้วยการผ่าตัดนั้น	เป็นการรักษาที่ได้ผล
มากที่สุด	 ซึ่งนอกจากจะท�าให้น�้าหนัก
ลดลงแล้ว	ยังส่งผลให้ร่างกายมีแคลอรี่ 
เข ้ าลดลงได ้มากกว ่ าการพยายาม 
ลดน�้าหนักด้วยตนเอง	ร่างกายสามารถ
สลายไขมันสะสมส ่วนเกินออกจาก
อวัยวะต่างๆ	ท�าให้น�้าหนักลด	ระบบต่างๆ	 
ในร่างกายท�างานได้ดขีึน้	ในผูป่้วยบางราย 
สามารถหยุดยารักษาโรค	เช่น	ยาไขมัน	
ยาความดัน	ยาเบาหวาน	ท�าให้อาการป่วย 
ที่เป็นอยู ่ดีขึ้นตามล�าดับ	 หรือบางราย
อาจหายจากอาการป่วยที่เป็นอยู่	
ผู้ป่วยต้องมี เกณฑ์น�้ าหนักเท่ า ใด 
จึงจะรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
	 วิธีการรักษาด ้วยการผ ่าตัด
จุดประสงค์ ไม่เพียงแต่เพ่ือลดน�้าหนัก 
ผู้ป่วยอย่างเดียว	แต่เพื่อให้โรคร่วมต่างๆ	

หายไปด้วย	ซึ่งข้อบ่งชี้	 ได้แก่	ผู้ป่วยที่มี
ดัชนีมวลกายมากกว่า	37.5	ขึ้นไป	หรือ 
ดัชนีมวลกายมากกว ่า	32.5	 รวมถึง 
มี โรคที่สัมพันธ ์ กับภาวะน�้ าหนักเกิน	
เช่น	 เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	 ไขมัน 
ในเลอืดสูง	ภาวะหยดุหายใจขณะนอนหลบั	 
เป็นต้น	
การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดกระเพาะ 
มคีวามเสีย่งตอ่รา่งกายหรอืไม ่อยา่งไร
	 ปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีการ 
ผ่าตดัจะใช้วธิกีารผ่าตดัโดยการส่องกล้อง	 
ซึง่มคีวามเส่ียงน้อยและมคีวามปลอดภยัสงู	 
อย่างไรก็ตามผลส�าเร็จของการผ่าตัดนั้น
ไม่ได้ข้ึนกับการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว	
แต่น�้าหนักจะลดลงมากหรือน้อยข้ึน
อยู่กับการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดด้วย
เช่น	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน	
และการออกก�าลังกาย	ซึ่งถือเป็นส่วนท่ี
ส�าคัญที่สุด

ลดน�้าหนัก
ลดเส่ียง ลดโรค
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รายงาน พิเศษ
สัมภาษณ์คุณอรรถยุทธ ลียะวณิช ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ค้าและบริการเครื่องอุปโภคบริโภค
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีเค ไมน์นิ่ง จ�ากัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอออนอินเตอร์ จ�ากัด

แนวทางการบรหิารบุคลากร

 ในการด�าเนินงานกิจการที่ต้องการผลส�าเร็จ โดยมีเป้าหมาย

เป็นตัวก�าหนด ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการผลักดันความส�าเร็จ

ขององค์กรคือ ทรัพยากรมนุษย์ ในบทความนี้ ผู้เขียนจะหยิบยกประเด็น 

ที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร นั่นคือ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อพิจารณา

ความดีความชอบ ส�าหรับการให้ค่าตอบแทน เพราะเป็นเครื่องมือในการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง หรือลดขั้นลดต�าแหน่ง โยกย้ายและ

ปลดออกอย่างมีเหตุผล และมีความยุติธรรม เพื่อวางแผนและพัฒนา

อาชีพ โดยการประเมินผลการท�างานที่ว่านี้จะใช้หลักการที่โปร่งใส ตรงไป 

ตรงมา ซึ่งนอกจากจะสร้างความเป็นธรรมในการท�างานในองค์กรแล้ว 

ยังจะช่วยกระตุ้น หรือส่งเสริมประสิทธิภาพของการท�างานของแต่ละคน  

ซึ่งในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผล 

ต่อความส�าเร็จในภาพรวม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเป็น

สิ่งส�าคัญอย่างยิ่งและเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จขององค์กรในอนาคต 

ได้เป็นอย่างดี โดยระบบการบริหารจัดการงานที่ดีโดยการให้พนักงาน

ออกความเห็นจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจพนักงานมากยิ่งขึ้น เหตุผลที่ท�าให้ 

หลักธรรมาภิบาลสามารถสร้างระบบการบริหารงานที่ดีได้ก็เพราะเนื้อแท ้

ของหลักการจะเป็นเรื่องของการใช้หลักคุณธรรมและความเสมอภาค

เท่าเทียมเป็นตัวตั้ง ซึ่งการบริหารงานในลักษณะนี้จะช่วยท�าให้พนักงาน

ทุกคนมีส่วนร่วมในการน�าเสนอความคิดเห็น มีสิทธิและเสรภีาพที่ได้รบั 

การคุ้มครองโดยเท่าเทียมกันจากผู้บังคับบัญชาโดยยึดหลักคุณธรรม 

ทางสายกลางเป็นกรอบในการท�างาน

 โดยเหตุผลที่มีความจ�าเป ็นต ้องประเมินผลเพราะหาก 

ประเมินผลจากสายผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเอง ระดับ 

ผู ้จัดการ หรือระดับหัวหน้างาน ที่ท�าการประเมินผู ้ ใต้บังคับบัญชา 

ขาดความเป็นธรรมแล้ว อาจเป็นสาเหตใุห้เกดิการขดัแย้ง เช่น การต่อต้าน 

จากผู ้บังคับบัญชาที่ท�าหน้าที่ประเมิน การไม่ยอมรับของพนักงาน 

ผู้รับการประเมินการไม่สามารถสรุปผลการประเมินได้หลังจากที่ท�าการ

ประเมินแล้ว อันเป็นเหตุให้เกิดการลาออกจากงาน ดังข้อมูลการลาออก

ที่ได้จ�านวนผูร้บัประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงานทัว่ประเทศที่สมัครใจลาออก

จากงาน (ข้อมูลจากประกันสังคม) ดังนี้

อย่างเป็นธรรม ในภาคธรุกิจใหย้ั่งยืน
 ซึ่งข ้อมูลจากการลาออกโดยสมัครใจนั้นส่งผล 

ต่อการบริหารงานในองค์การ มีผลเสียต่อก�าลังใจผู้ที่ก�าลัง

ปฏิบัติงานอยู่และยังส่งผลให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

ในการบริหารงาน เช่น ค่าสรรหาคนใหม่ๆ ค่าฝึกอบรม  

อีกทั้งยังเกิดการชะงักและสูญเสียในด้านผลผลิตงานอีกด้วย  

โดยแบงแยกประเภทการลาออกเกี่ยวกับการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม ได้ดังนี้

 จะเห็นได้ว ่าการลาออกจากการประเมินผลการ 

ปฏบิตังิานที่ไม่เป็นธรรมสอดคล้องกบัการลาออกทีม่อีตัราสงูขึน้ 

อย่างต่อเนื่องนั้น หากผู้บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชา

ต่างปฏิบัติต่อกันด้วยดี โดยมีการประเมินอย่างเป็นธรรมและ

มีหลักธรรมาภิบาล ซึ่งต่างเข้าใจและยอมรับในบทบาทของ

แต่ละฝ่าย ก็จะท�าให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข 

ในการท�างาน มีการตั้งใจในการสร้างผลผลิตให้เพิ่มขึ้นและ 

ให้บรกิารทีด่กีบัผูม้าใช้บรกิารในสถานประกอบการของนายจ้าง  

และมีผลท�าให้นายจ้างสามารถด�าเนินกิจการได้อย่างราบรื่น  

โดยได้รับผลประโยชน์หรือผลก�าไรตามวัตถุประสงค์ของ 

สถานประกอบการนั้น เมื่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคัญบัญชา 

สามารถท�างานร่วมกันด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพและก็เกิด

ความสงบสุขในอุตสาหกรรมขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อความเจริญ

ทางเศรษฐกิจและความสงบเรียบร้อยของประเทศ

ที่มา : ประกันสังคม, 2563

ที่มา : กรมการจัดหางาน, 2563
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คุณอรรถยุทธ ลียะวณิช
ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ค้า
และบริการเครื่องอุปโภคบริโภค
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ม.40 สมัครได้...ง่ายนิดเดียวม.40 สมัครได้...ง่ายนิดเดียว มนุษย์ออฟฟ�ศ ก็มีสิทธิรับบํานาญมนุษย์ออฟฟ�ศ ก็มีสิทธิรับบํานาญ

ประสบอุบัติเหตุ
เนื�องจากการทํางาน

ประสบอุบัติเหตุ
เนื�องจากการทํางาน

คลายกังวล
เรื�องค่ารักษาพยาบาล

คลายกังวล
เรื�องค่ารักษาพยาบาล

ศูนย์ฟ�� นฟู
สมรรถภาพคนงาน

สร้างโอกาส
ช่วยชาติ ช่วยสังคม

ศูนย์ฟ�� นฟู
สมรรถภาพคนงาน

สร้างโอกาส
ช่วยชาติ ช่วยสังคม

กองทุนเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน

กองทุนประกันสังคมกองทุนประกันสังคมกองทุนประกันสังคมกองทุนประกันสังคม
สิทธิดีๆ จากประกันสังคมสิทธิดีๆ จากประกันสังคมสิทธิดีๆ จากประกันสังคม

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ



24 วารสารประกันสังคม

Timeline ของกลุมผูลงทะเบียนผานเว็บไซต

Timeline ของกลุมผูยื่นขอทบทวนสิทธิ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ


