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สารบัญ
Editor's Talk

 สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านวารสารประกันสังคมฉบับประจ�าเดือนพฤศจิกายน ทุกท่าน ส�านักงานประกันสังคม 
ขอน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยการสืบสานพระราชปณิธาน และตั้งใจท�างาน  
ด้วยความเพียร ดั่งบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ท่ีเป็นหนึ่งในศาสตร์พระราชา แห่งองค์พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  และเป็นอีกหนึ่งก้าวส�าคัญ ในการปฏิรูปประกันสังคมเข้าสู ่ยุค Digital SSO เมื่อประกันสังคมขานรับนโยบายรัฐบาล  
โดยการยกเลิกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยจะเปลี่ยนเป็นใช้การเชื่อมโยงข้อมูลไว้บนบัตรประชนชน
แบบเอนกประสงค์ หรือ Smart Card แทน นับว่าเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลของภาครัฐครั้งส�าคัญ และยังช่วยอ�านวยความสะดวก
แก่ประชาชนอีกด้วย 
  นอกจากน้ีในวารสารยังมีรายงานพิเศษที่หลากหลายและน่าสนใจ อาทิ โครงการน�าร่องการให้บริการ one stop service  
ที่ส�านักงานประกันสังคม จ.หนองบัวล�าภู คิดค้นขึ้นเป็นคร้ังแรก, การให้ความรู้ ความเข้าใจ กับค�าว่า “ค่าจ้าง” ในความหมาย 
ของส�านักงานประกันสังคม, เมื่อผู้ประกันตนได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลหลายสิทธิควรท�าอย่างไร รวมท้ังการพูดคุยกับคุณหมอ 
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง, ความรู้เก่ียวกับโรคไต และทิ้งท้ายด้วยแหล่งท่องเที่ยวปลายฝน ต้นหนาว มิตรภาพและสายน�้า  
ที่เชียงคาน จ.เลย
  ติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้ภายในเล่ม แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ 

บรรณาธิการ
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รอบรั้ว สปส.
โดย...อรรถกร มณีจันทร์
ศูนย์สารนิเทศ

OS S

 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม ร่วมวางดอกดาวเรือง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เพื่อเป็นการถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดีและร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน
ประกันสังคมร่วมในพิธี  ณ บริเวณหน้าอาคาร วิทุร แสงสิงแก้ว ส�านักงานประกันสังคม

 ส�านักงานประกันสังคม จัด “โครงการประชุมชี้แจงสถานพยาบาล
และจัดท�าประชาพิจารณ์การพัฒนาระบบข้อมูลและการตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประกันสังคม 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน” เพื่อให้สถานพยาบาลรับทราบแนวทาง 
การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ (Medical Audit) 
พร้อมสร้างความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่น ไว้วางใจในการพิจารณาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับ
สถานพยาบาล ณ ห้องดอนเมือง 1 - 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
กรุงเทพมหานคร

 ส�านักงานประกันสังคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้
บริการรับช�าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) ระหว่าง ส�านักงานประกันสังคม และธนาคารที่ให้บริการ
รับช�าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 
ธนาคารมิซูโฮ จ�ากัด ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรช่ัน 
ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) และผู ้ ให ้บริการตู ้ บุญเติม  
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก 
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและสักขีพยานในพิธี พร้อม  
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม ร่วมลงนาม  
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 
กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร
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OS S รอบรั้ว ภูมิภาค
โดย...พรพิมล นิลพัฒน์
ศูนย์สารนิเทศ

 ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล�าภู ร่วมออกหน่วย 
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  
ในการเผยแพร่ความรู้พร้อมให้ค�าปรึกษางานด้านประกันสังคม และ 
ให้บริการรับสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ในหน่วยบ�าบัดทุกข์ 
บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน  
ต�าบลด่านช้าง อ�าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล�าภู 

 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม เป็นประธานใน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี 2560 ซึ่งส�านักงาน
ประกันสังคมได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้น�าไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษา ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง)  
ต�าบลมุกดาหาร อ�าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางพรพรรณ ศุภนคร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพส�านักงานประกันสังคม พร้อมคณะ 
ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส�านักงานประกันสังคมและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงร่วมพิธี

 ส�านักงานประกันสังคม จัด “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานประกันสังคม ครั้งที่ 7/2560” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานประกันสังคม การเพิ่มสิทธิประโยชน์และกฎหมายใหม่ให้แก่นายจ้าง 
ลูกจ้าง สถานพยาบาลและสื่อมวลชน ภายในจังหวัดเลย สกลนคร ขอนแก่น 
หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล�าภู นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหารและ
อุดรธานี โดยมีการจัดเวทีเสวนางานประกันสังคมพร้อมตอบข้อซักถามและ
รับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ณ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย
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 ส�านักงานประกันสังคม ขานรับนโยบายรัฐบาล พร้อมก้าวสู่ Digital SSO รองรับบริการ e-self 
Service อย่างครบวงจร ยกเลิกพิมพ์บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61  
พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกันตนกับบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  
แนะตรวจสอบสิทธิรักษาจาก www.sso.go.th, Mobile Application (SSO Connect), หรือ 
โทรสายด่วน 1506 

แนวคิดในการปรับปรุงการให้บริการเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นอย่างไรบ้าง
 รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล�้าของประชาชน แนวทางที่ส�าคัญประการหนึ่ง

ในการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นั่นคือ การบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ โดยให้ส่วนราชการ 

น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การใช้ประโยชน์จากบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อเรียกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบุคคล โดยไม่จ�าเป็น

ต้องใช้เอกสารในการท�าธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ลดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ รวมถึงประหยัดเวลาในการให้บริการ

ประชาชนอีกด้วย 

เลขาธิการประกันสังคมขานรับนโยบายรัฐ 
เชื่อมโยงข้อมูล “ผู้ประกันตน” 

ไว้ในบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล

เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

OS บอกเล่าแถลงไข
บทสัมภาษณ์ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
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ส�านักงานประกันสังคมขานรับนโยบายในการขับเคลื่อนหน่วยงานเข้าสู่ Thailand 4.0 อย่างไร
 เพื่อให้สอดคล้องกับการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐและเป็นการรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

ส�านักงานประกันสังคมได้ท�าการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกันตนเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของส�านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 

พร้อมกันนี้จะยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลได้อย่างไร
 โดยผู้ประกันตนสามารถแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนเมื่อเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ ท้ังนี้ผู้ประกันตน

สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ได้ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตน ซ่ึงในปี 2561 มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

ประกันสังคมทั่วประเทศจ�านวน 238 แห่ง เป็นสถานพยาบาลรัฐบาล 159 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 79 แห่ง ทั้งนี้รวมถึง 

สถานพยาบาลเอกชนสมัครเข้าใหม่ในปี 2561 อีก 2 แห่ง ที่สามารถรองรับผู้ประกันตนได้

ประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับ
 การเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกันตน อาทิ ชื่อนามสกุล สถานที่ท�างาน สถานพยาบาล เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างความสะดวก 

ให้กับผู้ประกันตน โดยไม่ต้องเก็บรักษาบัตรรับรองสิทธิฯ นอกจากนี้เมื่อผู ้ประกันตนมาตรา 33 เปลี่ยนสถานพยาบาล  

ส�านักงานประกันสังคมจะแจ้งผลผ่านนายจ้าง และข้อความสั้น (SMS) กรณีผู้ประกันตนมาตรา 39 ขณะเดียวกันผู้ประกันตน

สามารถตรวจสอบสิทธิ การรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th, Mobile Application (SSO Connect), หรือโทรสายด่วน 1506 

 ส�านักงานประกันสังคมมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน  

ซึ่งการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและปลอดภัยเข้ามามีส่วนในการให้บริการ เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบาย

รัฐบาลและ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่ีได้ให้ความส�าคัญกับการปฏิรูปส�านักงานประกันสังคม 

ให้มีความทันสมัย เป็นองค์กรตัวอย่างในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการปฏิรูปประกันสังคมเข้าสู่ Digital SSO ให้รองรับบริการ 

e-self Service อย่างครบวงจร 
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S SOS S รายงานพิเศษ
โดย... นายอุทัย ป้องนานาต
ส�านักงานกองทุนเงินทดแทน

ความหมายของค่าจ้าง
 “ค่าจ้าง” หมายถึง เงินที่นายจ้างจ่ายตอบแทนการท�างานให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป 

เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าเที่ยว ค่ากะ ค่าน�้ามัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ จึงเป็นปัญหาว่าเงินประเภทใด

ถือเป็น “ค่าจ้าง” หรือไม่ถือเป็น “ค่าจ้าง” ซึ่งการพิจารณาจะต้องเป็นไปตามที่

กฎหมายก�าหนด ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 5  

และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 5 ได้ก�าหนดนิยาม

ของ “ค่าจ้าง” มีความหมายเช่นเดียวกัน หากขาดองค์ประกอบข้อหนึ่ง

ข้อใด หรือมีเงื่อนไขที่ไม่เข้าองค์ประกอบแล้วก็ไม่ใช่ค่าจ้าง ดังนั้น  

การจะเป็นค่าจ้างหรือไม่ จึงต้องมีองค์ประกอบ คือ

 1. ต้องเป็น “เงิน” ที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน 

โดยจะตกลงเป็นหนังสือ ด้วยวาจา หรือปริยายก็ได้ แต่หาก

นายจ ้างให ้ เป ็นทรัพย ์สินอย ่างอื่น หรือช ่วยเหลือ 

เป็นสวัสดิการ หรือเพื่อจูงใจ ย่อมไม่ถือเป็นค่าจ้าง 

 2.  นายจ้างเป็นผู้จ่ายให้กับลูกจ้าง ตามสัญญาจ้าง

 3.  มี วั ตถุประสงค ์การจ ่ าย เพื่ อตอบแทน 

การท�างานของลูกจ้าง ซึ่งมี 2 ประเภท คือ

   3.1 ประเภทแรก นายจ้างจ ่ายเป ็นค ่า

ตอบแทนการท�างาน โดยจ่ายเพื่อตอบแทนในการท�างาน 

“ในวันและเวลาท�างานปกติ” ตามที่นายจ้างก�าหนดให้

ลูกจ้างท�างาน แต่หากเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการท�างาน

นอกเวลาปกติ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด หรือ 

ค่าล่วงเวลาในวันหยุด จะไม่ถือเป็นค่าจ้าง ส�าหรับการจ่าย

นายจ้างอาจก�าหนดรูปแบบการจ่าย ดังนี้

   (ก)  จ่ายโดยค�านวณตามวัน เวลา ที่ลูกจ้างท�างาน เช่น 

จ่ายเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอย่างอื่น

    (ข)  จ่ายโดยค�านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท�าได้ เช่น ตัวละ  

ชิ้นละ โหลละ ร้อยละ กุรุสละ ฯลฯ หรือตามผลงานอย่างอื่นที่ตกลงกัน 

   3.2 ประเภทที่สอง นายจ้างไม่ได้จ่ายเพื่อตอบแทนการท�างาน แต่ถือเป็นค่าจ้าง

ที่นายจ้างต้องจ่ายตามที่กฎหมายก�าหนด โดยจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดที่ลูกจ้างไม่ได้มาท�างาน เช่น วันหยุด

ประจ�าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี และจ่ายในวันลา เช่น วันลาป่วย วันลาเพื่อท�าหมัน  

วันลาเพื่อรับราชการทหาร และวันลาเพื่อคลอดบุตร 
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 ดังนั้น “เงิน” ใดก็ตามท่ีนายจ้างตกลงจ่ายให้กับลูกจ้างตามสัญญาจ้าง หากเป็นไปตามองค์ประกอบ 

ดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่านายจ้างจะเรียกช่ืออย่างไร ก�าหนด ค�านวณจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด  

ย่อมถือเป็น “ค่าจ้าง” ทั้งสิ้น ยกตัวอย่างแนววินิจฉัย ดังนี้

   1) แนววินิจฉัยของศาลฎีกา ที่ถือเป็นค่าจ้าง 

     -  เงินค่าเที่ยว ลูกจ้างเป็นพนักงานขับรถได้รับเงินเดือนและค่าเที่ยว ซึ่งนายจ้างได้ก�าหนด  

จ่ายค่าเที่ยวตามระยะทางโดยไม่ค�านึงถึงเวลาในการขับรถ แสดงว่า “ค่าเที่ยว” ไม่ได้จ่ายเพื่อตอบแทนการขับรถ 

ในส่วนที่เกินเวลาท�างานปกติ แต่มีลักษณะเป็นการตอบแทนการเดินทางไปปฏิบัติงานในเวลาท�างานปกติ จึงถือเป็น

ค่าจ้าง (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3631-3667/2552)

    -  ค่าน�้ามันและค่าโทรศัพท์ นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากัน

ทุกเดือนโดยไม่ค�านึงว่าลูกจ้างจะจ่ายไปมากน้อยเท่าใด และลูกจ้างไม่ต้องแสดงใบเสร็จเป็นหลักฐาน “ค่าน�้ามัน”  

จึงเป็นเงินที่นายจ้างตกลงจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท�างานให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง จึงถือเป็นค่าจ้าง  

(ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7402-7403/2544)

   2)  แนววินิจฉัยของศาลฎีกา ที่ไม่ถือเป็นค่าจ้าง

     -  เงินค่าเที่ยว นายจ้างจ่ายให้พนักงานขับรถ เฉพาะเที่ยวที่มีการบรรทุกสินค้าเท่านั้น  

โดยพิจารณาถึงอัตราสิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงานแต่ละกะ เพื่อจูงใจให้พนักงานบรรทุกสินค้าเพิ่มขึ้น

และใช้น�้ามันเชื้อเพลิงอย่างประหยัด “เงินค่าเท่ียว” จึงไม่ได้จ่ายเพื่อตอบแทนในการท�างานของงานขนส่งทางบก  

จึงไม่ใช่ค่าจ้าง (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6026-6048/2548)

     -  ค่าน�้ามัน ลูกจ้างต้องแสดงหลักฐานใบเสร็จโดยนายจ้างจ่ายตามจ�านวนเงินในใบเสร็จ  

ซึ่งรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน แม้จะจ่ายเป็นประจ�าทุกเดือนแต่ไม่ได้เป็นการเหมาจ่าย จ�านวนเงิน 

ที่จ่ายมากน้อยขึ้นอยู่กับใบเสร็จซึ่งเป็นหลักฐานในการขอเบิก “ค่าน�้ามัน” จึงมีลักษณะสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง 

(ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1741/2547)

 ทั้งนี้ การวินิจฉัยในเรื่อง “ค่าจ้าง” ของคณะกรรมการอุทธรณ์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 

ส�านักงานประกันสังคม ก็สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการวินิจฉัยของศาลดังกล่าว  
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S SOS S รายงานพิเศษ
โดย...อรรถกร มณีจันทร์
ศูนย์สารนิเทศ

    ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล�าภู
สร้างโครงการน�าร่อง ระบบสนับสนุนการให้บริการ 

วารสาร ประกันสังคม10  

 ตามที่ส�านักงานประกันสังคมก�าหนดกระบวนงานให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู ้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ ตามพระราชบัญญัต ิ
การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ โดยได้ก�าหนดระยะเวลามาตรฐานในการให้บริการแล้วเสร็จในแต่ละ
กระบวนงาน  ประกอบกับส�านักงานประกันสังคมได้ก�าหนดแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติราชการของส�านักงานประกันสังคมให้ไปสู่องค์กร
ที่มีการด�าเนินการและการบริการที่ล�้าสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรมบริการสู่ไทยแลนด์ 4.0
 จากการให้บริการที่ผ่านมา ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล�าภู ได้พบปัญหาในขั้นตอนของการยื่นค�าขอรับประโยชน์  
ซึ่งผู้รับบริการเสียเวลาในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้งปัญหาการกรอกแบบฟอร์มไม่ถูกต้อง   
 ด้วยเหตุนี้ ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล�าภู ได้น�าเอาหลักการ Digital Economy มาใช้ เพื่อลดระยะเวลาในการขอรับ
บริการและมีระบบการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 -  นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ กดบัตรคิวเลือกบริการจากตู้บัตรคิวอัตโนมัติ 
 -  ระบบบัตรคิวอัตโนมัติท�าการเรียกผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ใช้บัตรประชาชนของผู้รับบริการเสียบเข้ากับเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ท�าการดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนบันทึกลงในแบบฟอร์ม พิมพ์แบบฟอร์มเพื่อให้ผู้รับบริการลงนามเป็นหลักฐาน
 -  ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 ระบบสนับสนุนการให้บริการของส�านักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล�าภู ช่วยลดเวลาในการติดต่อราชการ ลดความผิดพลาด 
ในการกรอกเอกสารและผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส�านักงานประกันสังคมได้อย่างอิสระในแต่ละ
กระบวนงาน อีกท้ังสามารถเปรียบเทียบมาตรฐานเวลางานบริการตามที่ก�าหนดกับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้องชัดเจน สอดคล้อง 
กับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยส�านักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล�าภูเป็นหน่วยงานราชการแรกที่ได้ด�าเนินการคิดระบบนี้ขึ้น  
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อส�านักงานประกันสังคม 
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S SOS S รายงานพิเศษ
โดย...นายประโยชน์...

 พูดถึง “สิทธิ” ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ต้องการได้รับ 
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ภาครัฐจัดให้ หรือสิทธิที่ได้รับจากภาคเอกชน
ก็ตาม ครั้งนี้เรามาท�าความเข้าใจสิทธิของผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียน 
เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมว่าเมื่อเป็นผู ้ประกันตนแล้ว 
นอกจากสิทธิจากกองทุนประกันสังคมแล้วจะยังคงได้รับสิทธิอื่น 
อีกหรือไม่ อย่างไร 
 สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับจากกองทุนประกันสังคม
มีอยู่ 7 กรณีด้วยกัน คือ สิทธิกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ 
ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพและกรณีว่างงาน ซึ่งสิทธิทั้ง 7 กรณีนี้
เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ประกันตน เมื่อจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไข
การเกิดสิทธิแต่ละกรณีแล้วก็จะได้สิทธิดังกล่าว โดยไม่รวมถึง
บุคคลในครอบครัว 

ทุพพลภาพ

ตาย

ชราภาพ

สงเคราะห์บุตร

เจ็บป่วย

คลอดบุตร
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   ในที่นี้เราจะมาท�าความเข้าใจถึงสิทธิการรักษาพยาบาล
กรณีเจ็บป่วยของผู้ประกันตนกับสิทธิอื่นๆ เช่น สิทธิบัตรประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) และสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ของข้าราชการว่าต่างกันอย่างไร และเมื่อผู้ประกันตนมี 2 สิทธิ 
ซ้อนกันจะได้รับสิทธิอย่างไร 
 เบื้องต้นเมื่อเป็นผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
ได้จ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิกรณีเจ็บป่วย  
(ครบ 3 เดือนภายใน 15 เดือน) เมื่อเจ็บป่วยจะสามารถเข้ารักษา
พยาบาลได้ท่ีสถานพยาบาลท่ีส�านักงานประกันสังคมก�าหนด  
สิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องส�ารองค่าใช้จ่าย 
 ส่วนสิทธิบัตรทองเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลที่ดูแลประชาชนทุกคน
ท่ีไม่ได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น ตั้งแต่แรกเกิด 
จนตาย ตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิตามกฎหมายหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

สิทธิ(การรักษา)...ใครว่าไม่ส�าคัญ
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 และส�าหรับสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ
เป็นสิทธิที่ให้ความคุ้มครองแก่ข้าราชการและบุคคลในครอบครัว 
คือ คู ่สมรส บุตร บิดา มารดาของข้าราชการด้วย ซ่ึงบุคคล 
ในครอบครัวดังกล ่าวถือว ่าเป ็นผู ้อาศัยสิทธิของข ้าราชการ  
แต่เงื่อนไขของการได้รับสิทธิของผู้อาศัยสิทธิข้าราชการจะต้อง 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
พ.ศ. 2553 ก�าหนด คือ ผู้อาศัยสิทธิต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิจาก
หน่วยงานอื่น เช่น สวัสดิการจากรัฐวิสาหกิจ กองทุนประกันสังคม 
โดยหากผู้อาศัยสิทธิได้รับสิทธิจากหน่วยงานอื่นแล้ว ต้องใช้สิทธิ
เฉพาะตัวซึ่งเป็นสิทธิหลักก่อน จึงจะสามารถน�าค่าใช้จ่ายส่วน 
ที่เกินไปใช้สิทธิเบิกจากสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ
ได้ตามเงื่อนไขกฎหมายก�าหนด เช่น ผู้ประกันตนมีสามีเป็นข้าราชการ 
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ 
ท่ีไม่ใช่โรงพยาบาลที่ส�านักงานประกันสังคมก�าหนดสิทธิให้และ 
ใช้เวลารักษาพยาบาลหลายวัน ผู ้ประกันตนต้องใช้สิทธิเบิกค่า
รักษาพยาบาลจากส�านักงานประกันสังคมตามที่ประกาศฯ ก�าหนด 
ตามสิทธิหลักก่อน และหากค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับน้อยกว่าสิทธิ
ค่ารักษาพยาบาลของสิทธิข้าราชการ ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน 
จึงจะสามารถน�าไปใช้สิทธิจากหน่วยงานต้นสังกัดตามสิทธิข้าราชการ
ของสามีได้

 หรือกรณีท่ีผู้ประกันตนมีสิทธิ 2 สิทธิ คือ เป็นข้าราชการ
และขณะเดียวกันเป็นผู ้ประกันตน มีสิทธิประกันสังคมด้วย  
ซึ่งถือว ่ามีสิทธิหลัก 2 สิทธิซ ้อนกัน กรณีนี้ในส่วนสิทธิของ
ข้าราชการกฎหมายก�าหนดให้ข้าราชการสามารถเลือกใช้สิทธิได้ 
โดยแสดงความประสงค์แจ้งเลือกสิทธิท่ีหน่วยงานต้นสังกัดว่าจะใช้
สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการหรือสิทธิจาก
กองทุนประกันสังคม ส่วนสิทธิที่ผู ้ประกันตนได้รับจากกองทุน
ประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขแล้ว

สามารถใช้สิทธิรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมได้ 
แม้ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลจากสิทธิอื่นๆ 

ก็ตาม
  ส่วนอีกสิทธิหนึ่งคือ สิทธิการได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุจากภาครัฐ ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินบ�านาญ
ชราภาพจากกองทุนประกันสังคม เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
แล้ว ยังคงมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รัฐจัดให้ด้วย 
โดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิแต่อย่างใด
  เห็นแล้วนะครับว่าสิทธินั้นส�าคัญแค่ไหน ขอ

แนะน�าผู้ประกันตนทุกท่านศึกษาเรื่องสิทธิให้เข้าใจ เพื่อจะ
ได้ไม่เสียสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย
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Inside SSO บอกข่าว เล่าเรื่อง
โดย...ชาญชัย ประเสริฐสุข
ศูนย์สารนิเทศ

OS S

Line Off icial Account สปส.

กลับมาแล้ว!!!
ส�านักงานประกันสังคม กลับมาให้ทุกท่านได้หายคิดถึง
ในรูปแบบของ Line Off icial Account

Add Line Official ได้ที่
http://line.me/R/ti/p/%40ssothai

เตรียมพบกับ 

Line Sticker
ส�านักงานประกันสังคมเร็วๆ นี้
ดาวน์โหลดฟรีเหมือนเดิม
เพิ่มเติมคือความน่ารัก



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

วารสาร ประกันสังคม14  

สัญญาณเตือนภัยโรคไต
 หลายท่านอาจไม่เคยป่วย ไม่เคยเข้าโรงพยาบาล และมั่นใจว่าการดูแลสุขภาพตนเองอย่างดีแล้วนั้น จะไม่มีโอกาสเป็นโรคไต  

แต่โรคไตเมื่อเป็นระยะแรกเริ่มอาจไม่แสดงอาการใด จนเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรัง ทางที่ดีเราควรมาท�าความรู้จักกับโรคไต และรู้ถึงสัญญาณ

เตือนภัยว่าไตของท่านเริ่มผิดปกติ อาการโรคไตเป็นอย่างไร จะได้ไม่สายเกินไปค่ะ

ก่อนอื่นเรามาท�าความรู้จักก่อนว่าโรคไตแบ่งเป็น 2 ชนิด
 1. ไตวายเฉียบพลัน (Acute Kidney Failure) คือ ภาวะที่เกิดขึ้นในเวลารวดเร็ว ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลง 

เช่น มีอาการความดันโลหิตต�่า อยู่ในภาวะช็อกนานๆ หรือมีการเสียเลือดมากๆ แต่ภาวะไตวายเฉียบพลันสามารถรักษาให้ไตกลับมาท�างาน

ปกติได้

 2. ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease (CKD)) คือ ภาวะที่เนื้อไตถูกท�าลายอย่างต่อเนื่อง จนไตไม่สามารถกลับมาท�างาน

ได้อย่างปกติ คือไม่สามารถรักษาให้หายได้ สามารถแบ่งระยะของโรคไตเรื้อรังได้ 5 ระยะ คือ

  ระยะที่ 1  ไตเริ่มเสื่อม พบโปรตีนในปัสสาวะ ค่า GFR อยู่ที่ ≤ 90 

  ระยะที่ 2  ไตเสื่อม ค่า eGFR อยู่ที่ 60 - 89

  ระยะที่ 3  ไตเสื่อม ค่า eGFR อยู่ที่ 30 - 59    

  ระยะที่ 4  ไตเสื่อม ค่า eGFR อยู่ที่ 15 - 29

  ระยะที่ 5  ไตวาย ค่า eGFR น้อยกว่า 15

  *** eGFR : (Estimated Glomerular Filtration Rate ) คือ การประเมินอัตราการกรองของไต *** 



 รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี ส�านักงาน

ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่ www.sso.go.th หรือ

สายด่วนประกันสังคม 1506
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สัญญาณบ่งบอกอาการโรคไต
 1. อาการตัวบวมทั้งตัว เกิดจากการมีน�้าและเกลือเพิ่มขึ้น
ในร่างกาย อาจจะเริ่มบวมที่หนังตาและหน้า โดยเฉพาะการบวม
ตอนเช้า ต่อมาที่ขาและเท้า อาการบวมหากสังเกตไม่เห็นอาจลอง
ใช้นิ้วกดที่หน้าแข้งสักพักแล้วปล่อย ถ้ามีรอยบุ๋มอยู่แสดงว่าตัวบวม 
 2. เหน่ือยง่าย อ่อนเพลีย ภาวะซีด เพราะไตไม่สามารถ
สร้างสารอีริโธรโปอีติน (Erythopoietin) ไปกระตุ้นให้ร่างกาย
สร้างเม็ดเลือดแดงได้ เมื่อเกิดภาวะไตวายเรื้อรังจะไม่สามารถสร้าง
สารนี้ได้ ถ้าเป็นน้อยๆ มักไม่แสดงอาการ แต่เมื่อเป็นมากขึ้นจะรู้สึก
เหนื่อยง่าย ซีด คันตามตัว เบื่ออาหาร ตามล�าดับ
 3. ปวดหลัง ปวดบ้ันเอว ไตอยู่บริเวณด้านหลังส่วนล่าง 
เมื่อไตผิดปกติจะมีอาการปวดหลัง ร้าวไปถึงท้องน้อย หัวหน่าว 
และอวัยวะเพศได้ หากกดหลังหรือทุบเบาๆ แล้วมีอาการเจ็บ  
แสดงว่าอาจมีโอกาสเป็นโรคไตเรื้อรังหรือไตอักเสบ หากมีไข้ร่วมด้วย
อาจเป็นสัญญาณของกรวยไตอักเสบ
 4. ปวดท้องอย่างรุนแรง (colicky pain) ร่วมกับปัสสาวะ
เป็นเลือด ปัสสาวะขุ่น หรือมีผลึก อาจเป็นนิ่วในไตและทางเดิน
ปัสสาวะ
 5. การมีก้อนบริเวณไต หรือบริเวณบ้ันเอวท้ัง 2 ข้าง  
อาจเกิดจากภาวะการอุดตันของไตหรือเนื้องอกของไต
 6. ปัสสาวะผิดปกติ เช ่น ปัสสาวะมีเลือดปนออกมา 
ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะน้อย ปัสสาวะเป็นฟอง คล้ายฟองสบู่  
ซ่ึงความถี่ในการปัสสาวะจะแตกต่างกันไปตามบุคคล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับปริมาณน�้าที่ดื่ม ปริมาณการขับน�้าเสียออกมาทางเหงื่อหรือ
อุจจาระ การตื่นขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือ
มากกว่าวันละ 3 ลิตร โดยทั่วไปเมื่อเราดื่มน�้ามากก็ย่อมปัสสาวะมาก 
แต่หากปัสสาวะน้อย อาจเกิดจากการท�างานผิดปกติของไต หรือ 
เกิดการอุดตันของท่อปัสสาวะ

  อย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้จ�าเป็นต้องได้รับการตรวจ
วินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทางอีกครั้ง เพื่อความชัดเจนและถูกต้อง 
เพราะอาการเหล่านี้มักเป็นอาการร่วมของโรคอื่นๆ ได้ เช่น  
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ต่อมลูกหมากโต เป็นต้น 
 การตรวจวินิจฉัยโรคไต สามารถท�าได้โดยการตรวจเลือด
หาค่าการท�างานของไต ตรวจปัสสาวะดูค่าโปรตีนและเม็ดเลือดแดง
ที่ปนมากับปัสสาวะ หรือการอัลตร้าซาวด์ไตเพื่อดูขนาดของไต 
หรือความหนาแน่นของเนื้อไต ทางเดินปัสสาวะ หากไตถูกท�าลาย
ไปมากแล้วจ�าเป็นต้องตัดช้ินเนื้อไตไปตรวจ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอาการ
ของแต่ละบุคคล รู้เร็ว รักษาทัน ไตแข็งแรง
 
ความคุ้มครองจากสิทธิการรักษาของ
ส�านักงานประกันสังคม 
 หากท่านมีอาการผิดปกติตามท่ีได้กล่าวมา ท่านสามารถ 
รับการรักษายังโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิที่ท่านเลือกไว้  
แจ้งอาการกับแพทย์ให้ละเอียด ปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งโดยเคร่งครัด 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร ซึ่งช ่วยในการควบคุม 
ความดันโลหิตให้อยู ่ในระดับปกติ งดอาหารรสเค็ม หรืองด 
เครื่องดื่มท่ีมีส่วนประกอบของโพแทสเซียมจ�านวนมาก (ดูฉลาก
ข้างขวด) ผู้ที่สูบบุหรี่ควรงดหรือเลิกบุหรี่ เพราะช่วยชะลอการ
เติบโตของโรคที่เกิดจากการอักเสบของไตได้ อีกทั้งยังลดความ
เสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างโรคหัวใจด้วยนะคะ
 ครั้งหน้าจะเล่าถึงกรณีที่ร่างกายไม่สามารถรักษาไตไว้ได้ 
และได้รับการวินิจฉัยให้เป็นผู้ป่วยไตวาย เรื้อรังระยะสุดท้ายแล้ว 
ส�านักงานประกันสังคมจะดูแลท่านในรูปแบบใดบ้าง ห้ามพลาด 
นะคะ 
  



 คอลัมน์จับกระแสนายจ้างฉบับน้ีขอพาท่านผู้อ่านทุกท่าน
พบกับคุณชลิตพล บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.ซี.อาร์ 
คอมเพรสเซอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด จังหวัดสระบุรี ที่จะมาบอก
เล่าเร่ืองราวความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อส�านักงานประกันสังคมให้ได ้
รับทราบ ไปติดตามกันว่าบริษัทแห่งนี้ประกอบกิจการประเภทใด  
มีมุมมองและความรู้สึกอย่างไรกับระบบประกันสังคม

ประเภทของกิจการ จ�านวนลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานประกอบการ และ
มีการให้การดูแลลูกจ้างผู้ประกันตนทางด้านสวัสดิการต่างๆ อย่างไร

 F	บริษัท ดี.ซี.อาร์ คอมเพรสเซอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ�ากัด ประกอบ
กิจการเกี่ยวกับการจ�าหน่าย - รับซ่อม เครื่อง - อะไหล่ Service Contact  
ปั๊มลม (Air Compressor) , Spare Part และอุปกรณ์ทุกชนิด บริการงานระบบ
ก�าจัดฝุ่น ควัน กลิ่น น�้าเสียโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบ สร้าง ประกอบ  
ติดตั้งเครื่องจักรและชิ้นส่วน มีลูกจ้างในสถานประกอบการมากกว่า 30 คน 
ส�าหรับสวัสดิการที่มีให้กับลูกจ้าง เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัสและ
สวัสดิการประกันสังคม 
 
มุมมองการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ผู้ประกันตนกับส�านักงานประกันสังคม 

 F	ส�าหรับการข้ึนทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน นับว่าเป็น 
สิ่งส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับลูกจ้าง ท�าให้มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น และ 
ในกรณีที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายไม่ว่าจะเนื่องจากการท�างาน 
หรือไม่ก็ตาม ลูกจ้างจะได้รับความคุ ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนและ 
กองทุนประกันสังคม ซึ่งช่วยให้ลูกจ้างได้รับการรักษาที่ดี และเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย ปัจจุบันยังไม่มีสถิติการเจ็บป่วยหรือ
ประสบอันตรายที่เกิดจากการท�างาน เน่ืองจากสถานประกอบการแห่งนี้ 
ให้ความส�าคัญในเรื่องมาตรฐาน ความปลอดภัยในการท�างานเป็นอย่างมาก 

OS S จับกระแสนายจ้าง
โดย...วิจักขณ์ พฤกษุโช
ศูนย์สารนิเทศ
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การเพิ่มช่องทางการช�าระเงินสมทบและการรับประโยชน์
ทดแทนจากส�านักงานประกันสังคม

 F	ในการเพ่ิมช่องทางการช�าระเงินสมทบและ
การรับประโยชน์ทดแทนของส�านักงานประกันสังคม มองว่า
เป็นสิ่งที่ดี เพราะบริษัทมีการติดต่อท�าธุรกรรมกับธนาคาร
เป็นประจ�าอยู่แล้ว จึงนับได้ว่าเป็นการอ�านวยความสะดวก
รวดเร็ว ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างมาก 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานประกันสังคม เพื่อประโยชน์
ของลูกจ้างและผู้ประกันตน

 F	การใช้บริการที่ส�านักงานประกันสังคม ก็ได้รับ
การบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันประกันสังคมได้มี
การพัฒนาการให้บริการและสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
มาโดยตลอด หากในอนาคตประกันสังคมจะมีการขายฐาน 
ค่าจ ้างและการจัดเก็บเงินสมทบที่ เพิ่มขึ้น โดยส่วนตัว 
ยังไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว และมองว่าจะเป็นการเพิ่ม
ภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้างจนเกินไป 

บริษัท ดี.ซี.อาร์ คอมเพรสเซอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด จังหวัดสระบุรี



 คอลัมน์ฟังเสียงลูกจ้างฉบับนี้ ขอพาทุกท่านมาพบกับ 
คุณชลลดา  นุ้ยจ�านัล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ลูกจ้างของบริษัท 
ดี.ซี.อาร์ คอมเพรสเซอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด จังหวัดสระบุรี  
ซึ่งจะมาบอกเล่าถึงความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
แห่งนี้ และมุมมองจากการได้รับความคุ้มครองจากส�านักงาน
ประกันสังคม เรื่องราวต่างๆ จะเป็นอย่างไร ขอเชิญท่านผู้อ่าน
ติดตามอ่านกันได้ในฉบับนี้

เริ่มเป็นผู้ประกันตนมากี่ปี นายจ้างให้การดูแลสวัสดิการด้านใดบ้าง 

 F	เป็นผู้ประกันตนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยประมาณ รวมเวลา
แล้วก็ 15 ปี โดยสวัสดิการที่ได้รับมีต้ังแต่ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา โบนัสและ
สวัสดิการประกันสังคม 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับความคุ้มครองจากส�านักงานประกันสังคม 
การน�าส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและการรับสิทธิประโยชน์

 F	ส่วนตัวแล้วมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ พอสมควร ซึ่งจะได้รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหว และ
สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากวารสารประกันสังคมที่ทางบริษัทได้รับ ส่วนเรื่อง
การให้ความคุ้มครองของประกันสังคมก็พอมีความรู้บ้าง เพราะสามีเคยใช้
สิทธิการรักษาพยาบาล เนื่องจากประสบอุบัติเหตุและได้เข้ารับการรักษาโดย
ใช้สิทธิของประกันสังคม ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะประกันสังคมให้ความ
คุ้มครองและดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด หากถามถึง
การน�าส่งเงินสมทบประกันสังคม คิดว่าเงินที่ถูกหักคุ้มค่ากับสิทธิประโยชน์ที่
ได้รับจากประกันสังคมแล้ว เพราะเคยได้ใช้สิทธิประกันสังคมในเรื่องต่างๆ  

ฟังเสียงลูกจ้าง
โดย...กชนัท ศุตรีผล
ศูนย์สารนิเทศ

OS S

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานประกันสังคม เพื่อประโยชน์
ของลูกจ้างและผู้ประกันตน

 F	สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากส�านักงาน
ประกันสังคมดีมากอยู่แล้ว และยิ่งในปัจจุบันการใช้สิทธิ
กรณีทันตกรรมมีการพัฒนาที่ดีขึ้น สามารถท�าฟันได้โดย
ไม่ต้องส�ารองจ่าย ซ่ึงก่อนหน้านี้ผู้ประกันตนต้องส�ารอง
จ่ายไปก่อนจึงน�ามาเบิกคืนได้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของผู ้ประกันตนโดยตรง ซึ่งเป ็นเรื่องที่ดี  
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการทุจริต และสามารถตรวจสอบ
ได้โดยง่ายอีกด้วย และอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ 
สิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากขึ้น โดยกระจายทาง
สื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ เพื่อผู้ประกันตนจะได้รับรู้
ข่าวสารความเคลื่อนไหวได้สะดวก และมีความเข้าใจ
เรื่องของการประกันสังคมมากขึ้น 

พฤศจิกายน  2560 17  

บริษัท ดี.ซี.อาร์ คอมเพรสเซอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด จังหวัดสระบุรี
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OS S SSO COMIC
โดย...พรพิมล นิลพัฒน์
ศูนย์สารนิเทศ



เกิดเดือนธันวาคม
(ไพ่พระรามแผลงศร)
การงาน แบกภาระหน้าที่ค่อนข้างหนัก แต่เต็มใจท�า

และส�าเร็จ 
การเงิน  ใช้กับการเดินทาง การเข้าสังคม มากเป็นพิเศษ 
สุขภาพ ระวังระบบหมุนเวียนเลือด ความดัน ทาน

อาหารบ�ารุงเลือด

เกิดเดือนมกราคม
(ไพ่ขงเบ้ง)
การงาน  มีการบุกเบิกอะไรใหม่ ท้าทายความสามารถ 
การเงิน  ระวังการยืมจากญาติหรือคนใกล้ตัว 
สุขภาพ  ระวังความเครียด โรคกระเพาะหรือล�าไส้

เกิดเดือนกุมภาพันธ์
(ไพ่พระแม่คงคา)
การงาน มีปัญหาเข้ามา แต่มีคนช่วยเหลือ 
การเงิน  มีเข้ามาเรื่อยๆ แต่มีรายจ่ายที่จ�าเป็นเยอะเช่นกัน 
สุขภาพ ระวังบาดแผลจากของมีคม โรคที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบสืบพันธุ์

เกิดเดือนมีนาคม
(ไพ่พระนางสุพรรณมัจฉา)
การงาน อาจมีบางอย่างให้ตัดสินใจ ต้องคิดให้รอบคอบ

และต้องประสานงานให้ดี 
การเงิน  ใช้จ่ายคล่องตัว สะดวกสบาย 
สุขภาพ ระวังโรคเกี่ยวกับขาและข้อ

เกิดเดือนเมษายน
(ไพ่พระพาย)
การงาน ท�างานได้ดีเพราะมีความอดทนจนงานส�าเร็จ 
การเงิน  รู้จักใช้จ่ายเงินเท่าที่จ�าเป็นเลยไม่เดือดร้อน  
สุขภาพ  ระวังเหน็บชา ความเครียดและซึมเศร้า

เกิดเดือนพฤษภาคม
(ไพ่พระกฤษณะ)
การงาน จะทุกข์ใจ ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปด้วย

ความอดทนอย่างมาก 
การเงิน  ต้องใช้เงินช่วยเหลือคนอ่ืน แต่อย่ามากเกินไป

จนเราเดือดร้อน  
สุขภาพ  ระวังปวดหลัง กระดูกสันหลัง อย่าเคร่งเครียด

มากจะเจ็บหัวใจ

เกิดเดือนมิถุนายน
(ไพ่ขุนแผนกับนางพิมพิลาไลย)
การงาน ระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่ท�างานด้วย

ในเรื่องไร้สาระ 
การเงิน  ระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ตามใจตัวเอง 
สุขภาพ ระวังกระเพาะปัสสาวะ ระบบขับถ่าย

เกิดเดือนกรกฎาคม
(ไพ่พญาพาลีจับปูทศกัณฐ์)
การงาน ต้องแบกรับหน้าที่ค่อนข้างหนักและเครียดมาก 

อาจโดนกดดัน 
การเงิน  ไม่แน่นอน ขึ้นๆ ลงๆ ท�าอะไรคิดให้รอบคอบ
สุขภาพ ระวังโรคเกี่ยวกับระบบเลือด ต่อมน�้าเหลือง

เกิดเดือนสิงหาคม
(ไพ่พญาราชสีห์)
การงาน คิดแต่เรื่องหาเงิน เพิ่มรายได้ตลอดเวลา  
การเงิน  อาจมีคนมาขอความช่วยเหลือ พิจารณาดีๆ 
สุขภาพ ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับขา ปวดหัว ปวดท้อง

เกิดเดือนกันยายน
(ไพ่นางสีดา)
การงาน อาจต้องชั่งใจเลือกอะไรสักอย่าง ควรคิด 

ให้รอบคอบ 
การเงิน  ควรประหยัด รู้จักใช้จ่าย เพราะค่าใช้จ่ายเยอะ 

จะกังวล 
สุขภาพ ระวังเครียดมาก คิดตัดสินใจคนเดียว ท�าให้

เครียดปวดหัว

เกิดเดือนตุลาคม
(ไพ่เทพบุตรยุติธรรม)
การงาน ต้องแข่งขัน ต่อสู้แย่งชิง เรื่องผลประโยชน์ 

อย่างมาก 
การเงิน มีเข ้าและจ่ายออกพอๆ กัน ควรวางแผน 

การเงินให้สมดุล  
สุขภาพ  ระบบหมุนเวียนเลือดไม่ค่อยดี เพราะเครียด 

จะปวดหัวไมเกรน

เกิดเดือนพฤศจิกายน
(ไพ่เทพธิดาแมงป่อง)
การงาน ต้องท�างานที่ค่อนข้างเสี่ยง ตัดสินใจดีๆ คิดให้

รอบคอบ จะส�าเร็จได้ ต้องเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่น
การเงิน  เข้าซ้ายออกขวา ใช้อะไรคิดให้รอบคอบเพราะ

เงินไม่นิ่ง 
สุขภาพ  พักผ่อนให้เพียงพอ อย่าเครียดกับงานมาก 

เกินไป

เดือนธันวาคม 2560
OS S ดวงชะตาราศี

โดย...กุลฐิรัศมิ์โหราพรหมญาณ

ขอขอบคุณ : สถาบันพรหมญาณพยากรณ์
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ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 
หรือโรคหลอดเลือดสมอง 

โรคร้ายที่มาแบบไม่ตั้งตัว...

ห่วงใยใส่ใจผู้ประกันตน
โดย...กชนัท ศุตรีผล
ศูนย์สารนิเทศ

 คอลัมน์ห่วงใยใส่ใจผู ้ประกันตนฉบับนี้ จะพา 
ผู ้อ ่านทุกท่านมาพบกับคุณสมหมาย เข็มจันทร์  
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ป่วยภาวะเส้นเลือดสมองแตก 
หรือโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเข ้ารับการรักษาท่ี 
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ผู้ประกันตน
ท่านนี้ได้รับสิทธิการรักษาจากส�านักงานประกันสังคม
อย่างไร และโรงพยาบาลให้การดูแลรักษาอย่างไร 
เชิญติดตามอ่านกันได้ในฉบับนี้

ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการใด ได้รับการรักษาอย่างไร 
และหลังจากท�าการรักษาแล้วมีอาการเป็นอย่างไร

 คุณสมหมาย : ตอนนั้นมีอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม จึงขอให้ 
เพื่อนร่วมงานพาไปที่ห้องพยาบาล หลังจากน้ันก็มีอาการปวดศีรษะอย่างมาก 
ความดันขึ้นสูง จึงมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท ก็ถูกน�าตัวเข้าห้อง
ฉุกเฉิน หลังจากนั้นก็ได้ขึ้นไปพักในห้องผู้ป่วย แพทย์ให้การรักษาโดยให้ยา
บ�ารุงหลอดเลือดสมอง ยาความดัน หลังจากได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วก็ได้
กลับไปพักฟื ้นที่บ้าน และทางแพทย์ได้นัดมาท�ากายภาพและตรวจอาการ
สม�่าเสมอ

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้การดูแล
อย่างไรบ้าง 

 คุณสมหมาย : หมอ พยาบาลและเจ ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล 
ให้การดูแลอย่างดี เวลาที่ปวดตามร่างกาย ปวดแขน ปวดขา ขอยาแก้ปวด 
พยาบาลก็จะรีบน�ามาให้ และมีการสอบถามอาการผู้ป่วยเป็นระยะ 

คิดว่าประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตน
ได ้มากน ้อยเพียงใด และต ้องการ 
ฝากบอกอะไรถึงผู ้ประกันตนท่านอ่ืน 
และส�านักงานประกันสังคมบ้าง

 คุณสมหมาย : ปัจจุบันประกันสังคมมีการพัฒนา
ที่ดีอยู่แล้ว และการที่จ่ายเงินสมทบมาทุกเดือนถือเป็น
เรื่องที่ดีมาก หากไม่มีประกันสังคมเข้ามาช่วยในเรื่องของ
ค่ารักษาพยาบาลคงล�าบากและเป็นภาระของครอบครัว
อย่างมาก ประกันสังคมช่วยได้มากจริงๆ และอยากฝาก
ถึงให้ดูแลสุขภาพ ทานอาหารที่มีประโยชน์ ตรวจสุขภาพ
สม�่าเสมอ 

 ขอขอบคุณ คุณสมหมาย เข็มจันทร์ 
เป็นอย่างยิ่งที่สละเวลาให้ทางทีมงานได้เข้า
มาพูดคุย และสุดท้ายนี้  กองบรรณาธิการ
ในนามส�านักงานประกันสังคม ขออวยพร
ให ้คุณสมหมายมีความสุขและสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงตลอดไป

OS S
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คุยกับหมอ โรงพยาบาลพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี

OS S แวะคุยกับหมอ
โดย...วิจักขณ์ พฤกษุโช
ศูนย์สารนิเทศ

 ภาวะเส้นเลือดสมองแตก หรือโรคหลอดเลือดสมอง คือภาวะ 
ที่สมองขาดเลือดเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือ 
หลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกท�าลาย การท�างานของ
สมองหยุดชะงัก หากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงทีอาจลดความเสี่ยง 
ในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ คอลัมน์แวะคุย 
กับหมอฉบับนี้จะพาทุกท่านมาพบกับนายแพทย์วิโรจน์ วาณิชย์เจริญพร 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี แพทย์ผู้ท�าการรักษา คุณสมหมาย เข็มจันทร์ ผู้ประกันตน
มาตรา 33 ผู ้ป่วยภาวะเส้นเลือดสมองแตก ที่จะมาให้ความรู ้วิธีการ  
ดูแลรักษาและการป้องกันตนเองจากโรคนี้ได้อย่างไร

ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการใด 
และจากอาการท่ีพบแพทย์ได้ให้การ
รักษาอย่างไร 

 นายแพทย์วิโรจน์ : ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
ด้วยอาการแขน – ขาอ่อนแรง ลิ้นแข็ง พูดติดขัด  
เวียนศีรษะ และการรู้สึกตัวเริ่มซึมลงในช่วงระยะเวลาส้ันๆ 
จากการสอบถามอาการในเบื้องต้นทราบว่าในขณะท่ี 
ผู้ป่วยท�างานหรือท�ากิจกรรมอยู่นั้นได้ลุกขึ้นเดินก็เกิด
อาการร่างกายอ่อนแรงและทรุดตัวลง หลังจากนั้นก็ไม่มี
แรงขยับแขน – ขาทั้งสองข้าง เพื่อนร่วมงานจึงรีบน�าตัว
ส่งโรงพยาบาลพระพุทธบาท จากการตรวจวินิจฉัยพบว่า 
ความดันโลหิตสูง 200 – 220 ปากเริ่มเบี้ยวผิดรูป แขน 
– ขาทั้งสองข้างเริ่มอ่อนแรงลง จากการประเมินอาการ
ท�าให้ทราบว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง จึงส่งตรวจ
เอกซเรย์สมองพบว่าเส้นเลือดในสมองแตกในส่วนก้าน
สมอง ซึ่งเป็นต�าแหน่งที่ส�าคัญที่สุดของสมอง ท�าให้ไม่
สามารถรักษาโดยการผ่าตัดได้ ท�าได้เพียงรักษาด้วยการ
ให้ยา ในการรักษา เช่น ยาควบคุมความดัน ยาลดปวด 
ส่วนก้อนเลือดที่เกิดขึ้นนั้นต้องรอเวลาให้สลายตัวไปเอง 
หลังจากกลับไปพักรักษาตัวต้องระวังเรื่องของปอดติด
เชื้อจากการส�าลักอาหารหรือน�้าลาย และจากการนอน
นานๆ อาจท�าให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 
หรือเกิดแผลกดทับได้

โรคนี้มีสาเหตุเกิดจากอะไร ควรปฏิบัติตัวอย่างไร 

 นายแพทย์วิโรจน์ : ภาวะเส้นเลือดสมองแตกหรือโรคหลอดเลือด
สมอง สามารถพบได้มากในปัจจุบัน ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมีด้วยกัน  
4 อย่าง คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและการสูบบุหร่ี  
ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น อาหารรสเค็มจัด 
หวานจัด ของทอด ของมัน งดสูบบุหรี่ ดูแลสุขภาพและออกก�าลังกาย
สม�่าเสมอ ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคนี้โดยทั่วไปเกินกว่า 1 แสนบาท 
แต่ในผู้ป่วยรายนี้ไม่มีโรคแทรกซ้อน ไม่พบการติดเชื้อท�าให้ฟื้นตัวเร็วและ
สามารถกลับไปพักฟื้น โดยค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยรายนี้อยู่ที่ 80,000 – 100,000 บาท 

การใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาล 
มีความแตกต่างกับผู ้ป่วยช�าระเงินเองหรือไม่  
และคุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรต่อระบบ
ประกันสังคม

 นายแพทย์วิโรจน์ : การรักษาที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท ผู้ป่วย 
จะได้รับการรักษาตามมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิประกันสังคม 
สิทธิข้าราชการ สิทธิบัตรทอง หรือผู้ป่วยช�าระเงินเอง โรงพยาบาล ยึดหลัก 
ในการรักษาผู้ป่วยเท่าเทียมกันทุกคน ทั้งการให้บริการและการให้ยา และ 
ฝากถึงส�านักงานประกันสังคมขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนทราบ
รายละเอียดการใช้สิทธิการรักษา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน 
ส�าหรับผู้ป่วยบางรายหรือผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่ต้องท�าการรักษาเป็นเวลานาน 
อาจท�าให้มีค่าใช้จ่ายเกินจากที่ประกันสังคมก�าหนดไว้ จึงขอฝากเรื่องค่าใช้จ่าย
ในการรักษากลุ่มโรคเหล่านี้ให้ประกันสังคมพิจารณา
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ค�าถาม

Q ค�าตอบ

A
OS S ถามมา-ตอบไป

โดย...วิไลวรรณ ศรีสูงเนิน
ส�านักสิทธิประโยชน์

1

2

3

4

ค�าถาม ใช้สิทธิข้าราชการ แต่ไปท�างานพิเศษ  
เป็นลูกจ้างต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม สามารถ
ใช้สิทธิจ่ายตรงได้หรือไม่

 ค�าตอบ  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย กรณีผู้ประกันตน 
มีสิทธิหลักซ้อนกัน 2 สิทธิ คือ สิทธิในฐานะข้าราชการและสิทธิจาก
กองทุนประกันสังคมในฐานะผู ้ประกันตน พระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ก�าหนดให ้
ผู้มีสิทธิหลักท่ีเป็นข้าราชการสามารถเลือกใช้สิทธิการรักษาพยาบาล
ได้โดยสามารถแสดงความประสงค์เลือกรับสิทธิได้ท่ีหน่วยงาน 
ต้นสังกัดที่ประจ�าท�างานอยู่ หากเลือกใช้สิทธิในฐานะข้าราชการ 
ก็สามารถใช้สิทธิจ่ายตรงได้

ค�าถาม ลูกจ้างมีสิทธิประกันสังคม แต่คู ่สมรส
เป็นข้าราชการ จะเลือกใช้สิทธิข้าราชการของคู่
สมรสได้หรือไม่

 ค�าตอบ  กรณีลูกจ้างมีสิทธิหลักจากกองทุนประกันสังคม 
แต่สามีเป็นข้าราชการ กรณีนี้ลูกจ้างจะอยู ่ในฐานะผู้อาศัยสิทธ ิ
ของสามีท่ีเป็นข้าราชการ ไม่สามารถเลือกใช้สิทธิของสามีที่เป็น
ข้าราชการได้ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การรักษาพยาบาลของข้าราชการ ก�าหนดให้ผู ้มีสิทธิหลักที่เป็น
ข้าราชการเท่านั้นท่ีสามารถเลือกใช้สิทธิได้ ในส่วนของผู้อาศัยสิทธิ 
หากมีสิทธิหลักต้องใช้สิทธิหลักของตนเองก่อน จึงจะสามารถน�าส่วน
ท่ีเหลือไปใช ้สิทธิการรักษาพยาบาลจากสวัสดิการข้าราชการ 
ของคู ่สมรสได้ ในส่วนสิทธิประกันสังคมผู ้ประกันตนยังคงได้รับ 
ความคุ ้มครอง และได้รับสิทธิจากประกันสังคมโดยไม่เสียสิทธิ 
แต่อย่างใด

ค�าถาม หากมีสิทธิรักษาพยาบาลหลายสิทธิ เช่น 
ประกันสังคม ประกันชีวิต พรบ.รถยนต์ สิทธิ 
กรมบัญชีกลาง สิทธิข้าราชการ (กรณีคู่สมรส 
เป็นข้าราชการ) มีแนวทางการใช้สิทธิอย่างไร

 ค�าตอบ กรณีผู ้ประกันตนมีสิทธิการรักษาพยาบาลจาก
กองทุนประกันสังคมในฐานะผู้ประกันตน และขณะเดียวกันยังมีสิทธิ
อื่นด้วย เช่น ประกันชีวิต พรบ.รถยนต์หรือสิทธิสวัสดิการค่ารักษา
พยาบาลของคู่สมรสที่เป็นข้าราชการ ในส่วนของสิทธิประกันสังคม  
ผู ้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
ที่ส�านักงานก�าหนดสิทธิในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้โดยไม่ต้อง
ส�ารองจ่าย และกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินหากไม่สามารถ
เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ส�านักงานก�าหนดสิทธิฯ ได ้
สามารถน�าใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ไปเบิกค่ารักษาพยาบาล
จากส�านักงานประกันสังคมได้ตามอัตราประกาศฯ ก�าหนด ส่วนกรณี 
ที่ผู้ประกันตนมีสิทธิอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ประกันชีวิต พรบ.รถยนต์ฯ 
หรือสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ผู้ประกันตนยังได้รับความคุ้มครอง
และได้รับสิทธิจากประกันสังคมโดยไม่เสียสิทธิแต่อย่างใด ส่วนกรณี 
ผู้ประกันตนได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลจากสิทธิอื่นๆ นั้น การได้รับ
สิทธิจากสิทธิอื่นๆ จะข้ึนอยู่กับเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่แต่ละสิทธิ
ก�าหนด

ค�าถาม เป ็น อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน) สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลฟรี 
แต่ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากติดสิทธิประกันสังคม 
ควรท�าอย่างไร

 ค�าตอบ  ผู้ประกันตนที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน (อสม.) และขณะเดียวกันเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิจากกองทุน
ประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขการเกิด
สิทธิ ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยจากกองทุน
ประกันสังคม โดยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
ที่ส�านักงานประกันสังคมก�าหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับในฐานะ อสม. 
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อกฎหมายของต้นสังกัดที่ดูแล อสม.





ช่องทางการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

ธนาคาร/
หน่วยบริการ

กองทุนประกันสังคม กองทุน
เงินทดแทนสถานประกอบการ (ม.33) ผู้ประกันตน ม.39 ผู้ประกันตน ม.40
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