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ลดอัตราเงินสมทบ

เพ่ิมเงินสงเคราะห์บุตร

เพ่ิมเงินค่าคลอดบุตร

เพ่ิมค่าฝากครรภ์

ประกันสังคม

เปดใหผูประกันตน
เปลี่ยนโรงพยาบาล ป 2564

ประกันสังคม

ของขวัญปีใหม่ 2564

จาก 600 เป็น 800 บาท

จาก 13,000 เป็น 15,000 บาท

จาก 1,000 เป็น 1,500 บาท

จาก 5% เป็น 3% (ม.ค.-มี.ค.64)

จากสถานการณ COVID-19

การขอรับเงินวางงาน ประกันสังคมแจงนายจาง
รายงานคาจางป 2563
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สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
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รอบรั้วประกันสังคม

สปส.ข่าวน่ารู้

เปิดบ้านคุย

4

6

10

• สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
  หัวเรือใหญ่ผู้รับใช้สังคมแรงงานกับภารกิจส�าคัญเพื่อผู้ประกันตน

• สวัสดีปีใหม่ 1 มกราคม 2564 ประกันสังคมช่วยนายจ้าง
  ผู้ประกันตนลดเงินสมทบร้อยละ 3 นาน 3 เดือน
• ถาม-ตอบ การลดอัตราเงินสมทบ
• ผู้ประกันตนอุ้มท้อง ประกันสังคมเพิ่มค่าตรวจและฝากครรภ์
  1,500 บาท พร้อมจ่ายค่าคลอดบุตรเพิ่มเป็น 15,000 บาท
• เริ่มแล้ว 1 มกราคม 2564 เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม
  ปรับเพิ่มเป็น 800 บาท
• ประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาล ปี 2564 ได้แล้ว
• ประกันสังคมแจ้งนายจ้าง เตรียมช�าระเงินสมทบ
  กองทุนเงินทดแทน ประจ�าปี 2564 พร้อมรายงานค่าจ้างปี 2563 
• ประกันสังคม ย�้าขั้นตอนนายจ้าง ผู้ประกันตน ยื่นขอรับประโยชน์ 
  กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากผลกระทบ COVID-19

• อุตสาหกรรมไทยอยู่อย่างไร กับสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่

• เตรียมพร้อมอย่างไร กับ COVID-19 ครั้งใหม่

• ไข้หวัดใหญ่... โรคยอดฮิตที่ใครๆ ก็ไม่อยากเป็น

• รู้ทัน..ป้องกันได้ ไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์

• นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
  ปฏิบัติการเชิงรุกเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ 
  โครงการ “สปส.มอบสุข”

21

20

มุมมองคนท�างาน

นายจ้างคนดี

สปส.ใส่ใจผู้ประกันตน22

23 ห่วงใยใกล้หมอ

ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
ISBN 1686-7483

ทักทาย
	 ในวาระดิถีปีใหม่นี้
	 ขออ�ำนำจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลำยโปรดดลบันดำลให้ทุกท่ำน
ประสบควำมส�ำเร็จ	มีควำมสุขกำย	สบำยใจ	ปรำศจำกทุกข์โศก	โรคภัย	 
ถึงแม้ช่วงปีใหม่จะมีบำงเหตุกำรณ์มำท�ำให้บรรยำกำศกำรเฉลิมฉลอง 
กร่อยๆ	 ลงไป	 แต่ปี ใหม่ก็ยังถือเป็นเวลำส�ำหรับที่พวกเรำทุกคน 
จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ	เข้ำมำในชีวิต	เช่นเดียวกับส�ำนักงำนประกันสังคม 
ก็ จะยั งคงมุ ่ งมั่ นที่ จ ะ เคี ยงข ้ ำ งผู ้ ประกันตน	 ในป	 2564	 นี	้ 
ส�ำนกังำนประกนัสงัคมขอมอบควำมสุขต้อนรับปีใหม่ให้ผู้ประกันตนโดย
 •	ปรับเพิ่มเงินสงเครำะห์บุตรจำกเดิม	600	เป็น	800	บำท/คน	
	 		ส�ำหรับบุตรอำยุไม่เกิน	6	ปี	(ครำวละไม่เกิน	3	คน)
 •	ปรับเพิ่มค่ำคลอดบุตรจำกเดิม	13,000	บำท
	 		เป็น	15,000	บำท
 •	ปรับเพิ่มค่ำฝำกครรภ์จำกเดิม	3	ครั้ง	1,000	บำท
	 		เป็น	5	ครั้ง	1,500	บำท
	 นอกจำกนี้ในสภำวกำรณ์ปัจจุบันท่ียังมีกำรแพร่ระบำดของ 
เชื้อไวรัส	COVID-19	 ทำงประกันสังคมได้ปรับลดกำรจัดเก็บเงินสมทบ 
จำกนำยจ้ำงและผู้ประกันตนตำมมำตรำ	33	 เหลือร้อยละ	3	 และ 
ผูป้ระกนัตนตำมมำตรำ	39	ลดลงเหลอื	278	บำท	เป็นระยะเวลำ	3	เดอืน	 
(มกรำคม	-	มีนำคม	2564)	 รำยละเอียดติดตำมอ่ำนเพิ่มได้ในวำรสำร 
ฉบับนี้้นะคะ

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

18 20 21 22

4 6

รายงานพิเศษ8
• ในยามวิกฤต ประกันสังคมพร้อมเคียงข้างผู้ประกันตน

สุขสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

รอบรั้วประกันสังคม

 นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงแรงงาน  
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม  
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์พร้อมผู้บริหารและนักกายภาพบ�าบัดจาก
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ตามโครงการ 
“สปส. มอบสุข” พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จ�าเป็น เพื่อสร้างขวัญ 
ก�าลังใจให้แก่ผู้ทุพพลภาพ อาทิ นายวรุษฎ์ เพชรพรหม ประสบอุบัติเหต ุ
ทางรถยนต์ ท�าให้ไขกระดูกสันหลังบาดเจ็บ เป็นเหตุให้อัมพาตท่อนล่าง ได้รับ 
เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 7,500 บาท นายสุชาต ิ
จงรักษ์ ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า เป็นเหตุให้อัมพาตท่อนล่าง  
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 4,050 บาท  
ณ จังหวัดกระบี่ ชลบุรี และล�าปาง เมื่อช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

สปส.มอบสุข



5วารสารประกันสังคมสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ



6 วารสารประกันสังคม

เปิดบ้านคุย
โดย : ศูนย์สารนิเทศ

 สุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงแรงงาน 
กับภารกิจสร้างสรรค์สังคมแรงงานไทยในภาวะไม่ปกต ิ
จากวิกฤตเศรษฐกิจ และการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
มอบนโยบายปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ
ส�านักงานประกันสังคม เน้นการขับเคลื่อนงานเพ่ือช่วยเหลือ 
ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โคโรนา 2019 ตามแนวทางรวมไทย 
สร้างชาติ มุ่งเน้นท�างานเชิงรุกแก้ไขปัญหา
พี่น้องประชาชนให้ตรงจุดทันท่วงที ในส่วน 
ของส�านกังานประกนัสงัคมซึง่เป็นหน่วยงาน 
ที่ต ้องดูแลผู ้ ใช ้แรงงาน เพื่อให ้เห็นผล 
เป็นรูปธรรม ผมได้เน้นย�้าให้ด�าเนินงาน 
ในเรื่องส�าคัญ ดังนี้
 1. การให้ความช่วยเหลือและการ
ให้บริการเข้าถึงลูกจ้าง ผู้ประกันตนอย่าง
ทันท่วงที กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ  
ขอให้ส�านกังานประกนัสงัคมกรงุเทพมหานคร 
พื้นที่ จังหวัด สาขา ลงพื้นที่โดยด่วน ติดตาม 
สถานการณ์และดูแลให้ความช่วยเหลือ 
อย่างใกล้ชิด เพื่อให ้ผู ้ประกันตนได้รับ 
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างครบถ้วน  
รวดเร็วและทันท่วงที

สุชาติ ชมกลิ่น

หัวเรือใหญ่ผู้รับใช้สังคมแรงงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กับภารกิจส�าคัญเพ่ือผู้ประกันตน

 รั ฐ บ า ล ไ ด ้ ก� า ห นดน โ ยบ า ย 
การบรหิารราชการแผ่นดนิ เพือ่ให้สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
โดยมีเป้าหมาย “มุ ่งมั่นให้ประเทศไทย  
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” 
เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า 
ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสังคมไทย  
มีความสุข มีความปรองดองสามัคคี และม ี
ความเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ด�าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง
 รั ฐ บ า ล ภ า ย ใ ต ้ ก า ร น� า ข อ ง  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งก�ากับ
ดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความส�าคัญกับ
หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนเพื่อก้าวผ่านวิกฤต 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
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 2. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
ให ้ผู ้ประกันตนมีสุขภาพที่ดี  โดยเน ้น
หลักการ “ป้องกัน ดีกว่าแก้ไข”  
เรื่ องนี้ ผมได ้ รับนโยบายจาก พลเอก
ประยุทธ ์  จันทร ์ โอชา นายกรัฐมนตร ี
และพล เ อก  ป ร ะ วิ ต ร  ว งษ ์ สุ ว ร รณ  
รองนายกรัฐมนตร ีในการเพิ่มสิทธิประโยชน ์
ประกันสังคม บริการทางการแพทย์กรณี
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตนที่ม ี
อายุ 50 ปีขึ้นไป เรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรี
ได้ชื่นชมส�านักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงานเป็นอย่างมาก ในปีต่อไปขอให้
ส�านักงานประกันสังคมพิจารณาขยายผล
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการมากขึ้น        
 3. การขอความร่วมมอืสถานพยาบาล 
จัดท�าประกันสังคม Smile	Corner เพื่อ
เป็นจุดรับรองพิเศษแก่ผู ้ประกันตนที่มา 
ใช้บรกิารยงัโรงพยาบาล อ�านวยความสะดวก 
ให้แก่ผูป้ระกนัตน      โดยปัจจบุนัมสีถานพยาบาล 
ประกันสังคมด�าเนินการแล ้ว 68 แห ่ง  
ขอให้มีการขยายผลและประชาสัมพันธ ์ 
ให้ผู้ประกันตนเข้าไปใช้บริการอย่างทั่วถึง
 4.  สร้างการรบัรูร้ะบบประกนัสงัคม 
และเงินทดแทนผ่านเครือข่าย กลไก “บวร”  
(บ้าน  วัด โรงเรียน โรงงาน) เรื่องนี้ขอชื่นชม
ส�านักงานประกันสังคมที่ ให้ความส�าคัญ 
ในการให้ความคุ ้มครองในการบูรณาการ 
คุ้มครองแรงงานนอกระบบ ขอให้ส�านักงาน
ประกันสังคมขับเคลื่อนต่อไปในลักษณะ 
เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง การท�างานทั้งหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการมีส่วนร่วม
เครือข่ายภาคประชาชนในการขับเคลื่อน
ขยายการเข ้าถึงระดับต�าบล หมู ่บ ้ าน 

ทั่วประเทศ และครอบคลุมอาชีพต่างๆ  
ที่กว ้างขวางมากขึ้น รวมถึงศึกษาและ
พัฒนาสิทธิประโยชน์และการจัดเก็บเงิน
สมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ด้วย
 5. การจัดท�าฐานข้อมูล Big	Data	
เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมให้ความส�าคัญ ขอให ้
เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลให้มากที่สุด น�าไปสู่การตัดสินใจของ
ผู้บริหารในการก�าหนดทิศทางและนโยบาย
ด้านแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานให้เกิดประโยชน์แก่นายจ้าง 
ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
 6. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
ส�านักงานประกันสังคมต้องท�างานด้วย 
จิตบริการที่ ดี  ขอให ้ผู ้ บริหาร เน ้นย�้ า 
เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานทกุท่านให้ความส�าคญั 
ในเรื่องนี้ เนื่องจากงานของประกันสังคม 
เป ็นงานที่ เป ็นที่พึ่ งของคนที่ต ้ องการ
ความช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วนทันท่วงที  
เจ ้าหน้าที่ต ้องเต็มใจและยินดี ให้บริการ 
ด้วยรอยยิ้มให้บริการดุจญาติมิตร
 7. การให ้ความส�าคัญในการ 
ยกระดับระบบโทรศัพท์ศูนย์บริการข้อมูล  
1506 ให ้สามารถเป ็น เครือข ่ ายหลัก 
และเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์สายด่วนอื่น 
ของกระทรวงแรงงานได ้ทั่ วประ เทศ  
เพื่อรับฟังความคดิเหน็ ให้ค�าปรกึษาแนะน�า  
รับข้อร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน โดยสามารถ 
ให้ข้อมูลปรึกษาหารือและแนะน�าข้อปฏิบัต ิ
ให้แก่ประชาชนผู้ใช้บรกิารได้อย่างมคีณุภาพ  
อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์
เพื่อประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกันตนในเรื่องนั้นๆ  

แรงงานมีศักยภาพสูง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(Productive Manpower)

อย่างเร ่งด ่วน แก่ลูกจ ้าง ผู ้ประกันตน  
โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
รวมถึงการติดต่อผ่านทางอินเทอร ์เน็ต 
คอลเซน็เตอร์    ซึง่สามารถโต้ตอบข้อสอบถาม 
ได้ทันที โดยการแชทกับเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง
การพัฒนาช่องทางเว็บไซต์ของส�านักงาน
ประกันสังคม ให้มีความทันสมัย พร้อมกับ 
การให้ข ้อมูลที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว  
แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนอีกด้วย
 นอกจากนี้  ผมขอชื่ นชมการ
ด�าเนินงาน “โครงการ สปส.มอบสุข”  
ซึง่เป็นโครงการที่ให้ความส�าคญัในการแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อนของผู ้ประกันตน 
ที่เป็นผู้ทุพพลภาพเหมือนคนในครอบครัว 
ขอให้มีการติดตามเอาใจใส่ความเป็นอยู ่
ของผู ้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง ถือเป็น
โครงการที่ดีมากและยังสอดคล ้องกับ
นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให ้ประชาชนทุกกลุ ่ม ลดความเลื่อมล�้า 
ทางสังคม ผมขอให้ก�าลังใจในการท�างาน
แก ่ผู ้ บริหารและเจ ้ าหน ้ าที่ ส� านักงาน 
ประกันสังคมที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย 
และที่ส�าคัญยิ่ง เพื่อให้เป็นเสาหลักและ 
ที่พึ่งของลูกจ้าง ผู้ประกันตนตลอดไป 
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รายงาน
โดย : ศูนย์สารนิเทศ

พิเศษ

 จากวิกฤตการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่
ต้นปีสร้างผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลก ผู ้คนเสียชีวิตนับล้านคน  
ทกุอย่างชะงกัแทบหยดุนิง่ ประเทศไทยกเ็ช่นกนั รฐับาลภายใต้การน�า 
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีที่มีมาตรการควบคุม
การระบาดของเชื้อโรคได้ดี จนเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก  
(WHO) รัฐบาลได้ด�าเนินการทุกวิถีทางในเชิงบูรณาการร่วม
 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ 
ก�ากับดูแลกระทรวงแรงงานก�าชับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
นายสุชาติ ชมกลิ่น ให้ดูแลงานด้านแรงงานให้ครบวงจรทันท่วงทีเต็มที่  
และคาดว่าหลังปี ใหม่สถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น 
หากมีวัคซีนป้องกัน COVID-19 ซึ่งรัฐบาลก็ได้จัดเตรียมแผนงานต่างๆ 
ไว้แล้ว

ในยามวิกฤต
ประกันสังคมพรอ้มเคียงข้าง
ผู้ประกันตน

“ส�านักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
มอบของขวัญปีใหม่ 2564
เพ่ือผู้ประกันตน"

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม  
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 ในส่วนของส�านกังานประกนัสงัคม 
ก็ ได้ตระหนักในภารกิจ และให้ความ 
ส�าคัญกับการดูแลลูกจ้างผู ้ประกันตน 
จึ ง ได ้ ผลั กดัน ให ้ มี มาตรการต ่ า งๆ  
ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกันตน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 มติ คณะรั ฐมนตรี  (ครม . )  
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบ 
เรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อเป ็น 
ของขวัญปีใหม่ 2564 แก่ผู ้ประกันตน 
ตามที่ส�านักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงานเสนอ ดังนี้ 
 1 . ป รั บ เพิ่ ม ค ่ า คลอดบุ ต ร
เป็น 15,000 บาท (เดิม 13,000 บาท) 
ซึ่งการด�าเนินการในครั้งนี้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม 
พระราชบัญญัติประกันสั งคม โดย
ความ เห็ นชอบของคณะกรรมการ
ประกันสังคม ซึ่งในปี 2564 คาดว่า  
มีผู ้ประกันตนที่ได้รับประโยชน์ทดแทน
จากกรณีคลอดบุตร 293,073 คน/ปี 
คิดเป็นเงิน 4,396 ล้านบาท ส�านักงาน
ประกันสังคมจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น 
586.146 ล้านบาท 
 2.ปรับเพิ่มค่าฝากครรภ์ เป็น  
5 ครั้ ง  รวม เป ็น เ งิ น  1 ,500 บาท   
(เดิม 3 ครั้ง 1,000 บาท) คาดว่าจะม ี
ผู ้ ป ร ะ กั น ตน ไ ด ้ รั บ สิ ท ธิ ป ร ะ ม าณ  
122,114 ครั้ง/ปี เป็นเงิน 36.6 ล้านบาท  
ส�านกังานประกนัสงัคมจ่ายเงนิงบประมาณ 
เพิ่มขึ้น 17.89 ล้านบาท ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 นอกจากนี้  คณะรั ฐมนตร ี
ยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับ 
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจาก 
เหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของ 
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย 
โรคติดต ่อ พ.ศ . . .ตามที่ กระทรวง 
แรงงานเสนอ ซึ่งขณะนี้ร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา
และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ส่งผลให้ 
ลูกจ้างซึ่งเป็นผู ้ประกันตนมีสิทธิได้รับ 
ประ โยชน ์ทดแทนในกรณี ว ่ า ง งาน  
ไม่ได้ท�างาน หรือนายจ้างไม่ให้ท�างาน 
เนื่ อ งจากต ้ องกั กตั วหรื อ เฝ ้ า ระวั ง 
การระบาดของโรค หรือในกรณีที่ลูกจ้าง 

ส�าหรับการจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตร  
ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรที่ 
ปรับเพิ่มของงวดเดือนมกราคม 2564 
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ เนื่องจากระบบตัดจ่ายเงินกรณี 
สงเคราะห์บตุรของส�านกังานประกนัสงัคม 
ที่ก�าหนดให้การตัดจ่ายเงินย้อนหลัง  
3 เดือน เพื่อปรับฐานข้อมูลผู้ประกันตน
ให้ถูกต้องก่อนการตัดจ่าย
 4.ปรบัลดเงนิสมทบฝ่ายนายจ้าง  
และฝายผู ้ประกันตนตามมาตรา 33  
เหลื อร ้ อยละ 3  และผู ้ ป ระกันตน 
ตามมาตรา 39 ลดลงเหลือ 278 บาท  
เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม -  
มีนาคม 2564) เพื่อช ่วยเหลือนายจ้าง  
และผู้ประกันตนที่ยังคงได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วย 
แบ่งเบาภาระค่าใช ้จ ่ายของนายจ้าง 
และผู้ประกันตน ในการจ่ายเงินสมทบ 
รวมเป็นเงนิจ�านวน 15,660 ล้านบาท 
 ร ะ บ บ ป ร ะ กั น สั ง ค ม  คื อ  
การเฉลี่ยทุกข์ สุข เราจะก้าวไปพร้อมๆ กัน  
ช่วยเหลือกันยามมีปัญหาเปรียบเสมือน 
การปิดทองหลังองค์พระปฏิมา ผู ้คน
จะได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ก็ต่อเมื่อ 
ถึงเวลาหรือได้เดินวนมายลความงดงาม
หลังองค์พระ
 ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า  3 0  ป  ี
ประกันสังคมยังคงตั้งปณิธานมุ ่งมั่น 
ที่จะใส่ใจ ดูแล ผู้ประกันตนทุกๆ ท่าน
ด้วยรักและห่วงใย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิง่ๆ ขึน้ไป แม้ในยามวกิฤตประกนัสงัคม
พร้อมจะเคียงข้างผู้ประกันตนก้าวผ่าน 
ในทุกวิกฤตไปด้วยกัน

ไม่ได้ท�างานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุด 
ประกอบกิ จการไม ่ ว ่ าทั้ งหมดหรื อ 
บางส่วน เนื่องจากทางราชการมีค�าสั่งให้
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกัน
การระบาดของโรคติดต ่ออันตราย 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ท�าให้
ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ 
และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น  
ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนในกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 
ห้าสิบของค่าจ้างรายวัน โดยให้ ได้รับ 
ตลอดระยะเวลาที่ มี การกักตั วหรือ 
เฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือมีค�าสั่ง 
ป ิดสถานที่ ดั งกล ่ า ว  แล ้ วแต ่กรณี  
แต่รวมกันไม่เกินเก้าสิบวัน ซึ่งในการ 
ขอรับเงินนั้นนายจ้างต้องออกหนังสือ
รับรองการขอรับประโยชน ์ทดแทน 
ในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย 
คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ จ�านวน  700,727 ครั้ง  
ได ้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว ่างงาน 
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย คิดรวมเป็นเงินกว่า 
5,225 ล้านบาท
 3.ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร  
ให ้กับผู ้ประกันตนที่มีบุตรอายุตั้งแต่
แรกเกิดจนถึง 6 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงิน 
เพิ่มจาก 600 บาท เป็น 800 บาทต่อคน  
โดยจ่ายคราวละไม่เกิน 3 คน ซึ่งจะมี 
ผู ้ประกันตนได ้รับประโยชน ์จ�านวน 
1.362 ล ้านคน คิดเป ็นเงิน 13,739  
ล ้านบาท/ป ี ใช ้งบประมาณเพิ่มขึ้น 
จากเดิม 3,432 ล้านบาท เพื่อเป็นการ 
ลดภาระค่าใช ้จ ่ายให้กับผู ้ประกันตน 
ที่ มี บุ ต ร  โดยมี ผลบั งคั บ ใ ช ้ ตั้ ง แต 
วันที่  1 มกราคม 2564 เป ็นต ้นไป 
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

ผู้ประกันตนลดเงินสมทบ
ร้อยละ 3 นาน 3 เดือน

สวัสดีปีใหม่ 1 มกราคม 2564
ประกันสังคมช่วยนายจ้าง 

เคาน ์ เตอร ์บิ๊ กซี  เคาน ์ เตอร ์ เซ็น เพย ์ 
เคาน์เตอร์ ไปรษณีย์ ไทย เคาน์เตอร์เทสโก ้
โลตัส เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
และเคาน์เตอร์ธนาคารธนชาต (ให้บริการ 
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) 
 การลดอัตราเงินสมทบเป็นระยะ 
เวลา 3 เดือน (ตั้ งแต ่ เดือนมกราคม 
- มีนาคม 2564) ในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือ
นายจ้างและผู ้ประกันตน ที่ยังคงได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้าง 

และผู ้ประกันตนในการจ ่ายเงินสมทบ 
ลดลงรวมจ� านวน 15 ,660 ล ้ านบาท  
สมตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความส�าคัญ 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรวมไปถึง 
นโยบายเร ่งด ่วนของกระทรวงแรงงาน  
โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม เพื่อให ้ครอบคลุม
การดูแลบริการและสิทธิประโยชน ์ของ 
วัยแรงงานทุกกลุ่มทุกวัย

 ตามที่กระทรวงแรงงาน โดย
ส�านกังานประกนัสงัคมได้ออก “กฎกระทรวง 
กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
พ.ศ.  2563” ส่งผลให้มีการปรับลดเงินสมทบ 
ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนมาตรา 33  
เหลือ ในอัตราฝายละร ้อยละ 3 และ 
ผู ้ประกันตนตามมาตรา 39 ลดลงเหลือ  
278 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่
เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ในการ 
จ่ายเงินสมทบอัตราใหม่นั้น ตั้งแต่วันที ่
1 มกราคม 2564 นายจ้าง ผู ้ประกันตน 
สามารถช�าระเงนิสมทบอตัราใหม่ผ่านช่องทาง 
ต่างๆ ได้แล้ว ดังนี้
 • ส�าหรับผู้ประกันตนมาตรา 33  
นายจ้างสามารถช�าระเงนิสมทบผ่านช่องทาง 
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
กรุงไทย และธนาคารธนชาต ในส่วนการจ่าย 
เงินสมทบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
ระบบ e-Payment	นายจ้างสามารถช�าระ
เงินสมทบผ่านระบบของธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร 
ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ ธนาคารมิซูโฮ ธนาคาร 
ซูมิ โตโมมิตซุย แบงกิ้ ง  คอร ์ปอเรชั่น  
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ (ด้วยบัตรเดบิต/เครดิต  
มาสเตอร์การ์ด) และธนาคารทหารไทย 
(ช่องทาง NSW) และส�านักงานประกันสังคม
ทุกแห่งทั่วประเทศ
 • ส�าหรับผู้ประกันตนมาตรา 39  
ที่ ใช ้บริการหักบัญชีเงินฝากกับธนาคาร 
กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร 
ธนชาต        ธนาคารกสกิรไทย     ธนาคารไทยพาณชิย์  
ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงเทพนั้น 
ทุกหน่วยบริการพร้อมให้บริการหักบัญชี
อัตโนมัติในรอบตัดบัญชีวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2564 และยังสามารถช�าระเงินสมทบได้ที่
ส�านักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
 อีกทั้งยังสามารถช�าระเงินสมทบ
อัตราใหม่ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส   (เซเว่นอีเลฟเว่น )  
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 ตามประกาศคณะกรรมการ
ก า ร แ พ ท ย ์ ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ 
ประกันสังคม เรื่ องหลักเกณฑ ์และ 
อัตราส�าหรับประโยชน ์ทดแทนกรณ ี
การฝากครรภ ์ตาม เกณฑ ์คุณภาพ  
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับ 
ผู ้ประกันตน ส�านักงานประกันสังคม 
ปรับเพิ่มค่าฝากครรภ์ 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน  
1,500 บาท (เดิม 3 ครั้ง 1,000 บาท) 
ดังนี้
 ( 1 )  อายุครรภ ์ ไม ่ เกิ น  12 
สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 
500 บาท
 (2) อายุครรภ ์มากกว ่า 12 
สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายใน
อัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท
 (3) อายุครรภ ์มากกว ่า 20 
สัปดาห์แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายใน
อัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท
 (4) อายุครรภ ์มากกว ่า 28 
สัปดาห์แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายใน
อัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท
 (5) อายุครรภ ์มากกว ่า 32 
สัปดาห์ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายในอัตรา
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

ผู้ประกันตนอุ้มท้อง
ประกันสังคมเพ่ิมค่าตรวจและฝากครรภ์ 1,500 บาท
พร้อมจ่ายค่าคลอดบุตรเพ่ิมเป็น 15,000 บาท 

          ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี
ของผู้ประกันตน หรือคู่สมรสที่ตั้งครรภ์ 
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 
ระยะแรกของการตัง้ครรภ์ ได้รบัการตรวจ 
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้การคลอดเป็นไป
อย่างราบรื่น พร้อมกันนี้ ยังมีการปรับเพิ่ม 
ค ่ าคลอดบุ ต ร เป ็ น  1 5 , 0 0 0  บาท  
(เดิม 13,000 บาท) ผู้ประกันตนสามารถ
เบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง 
โ ด ย ผู ้ ป ร ะ กั น ต น ไ ป ค ล อ ดบุ ต ร ที่ 
โ ร งพยาบาลใดก็ ได ้  สามารถ เบิ ก 
ค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจากส�านักงาน

ประกั นสั งคม ในอั ตรา ใหม ่ จ� านวน  
15,000 บาท อีกทั้ง เงินสงเคราะห์ 
การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตรา 
ร ้ อยละ 50 ของค ่ าจ ้ า ง เฉลี่ ย เป ็น 
เวลา 90 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง ส�าหรับ 
ผูป้ระกนัตนชายทีม่ภีรยิาจดทะเบยีนสมรส 
หรือหญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยาแต่มิได้ 
จดทะเบียนสมรสจะได้รับเฉพาะเงิน 
ค่าคลอดบตุรเหมาจ่าย จ�านวน     15,000  บาท  
ผู ้ประกันตนสามารถใช ้สิทธิ ได ้แล ้ว  
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
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 จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง เมื่อวันที่  
22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เรื่องการเพิ่ม 
สทิธปิระโยชน์ของส�านกังานประกนัสงัคม  
ให ้แก ่ผู ้ ประกันตนในระบบกองทุน
ประกันสังคมมาตรา 33 และมาตรา 39  
เพื่อเป ็นของขวัญป ี ใหม ่ 2564 โดย  
1 ในของขวัญที่ได้รับการเห็นชอบ คือ  
การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับ 
บุตรของผู ้ประกันตนที่มีอายุตั้ งแต  ่
แรกเกิดจนถึง 6 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม 
จากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ  
800 บาทต่อคน โดยจ่ายคราวละไม่เกิน  
3 คน ซึ่งขณะนี้ กระทรวงแรงงาน โดย
ส�านักงานประกันสังคม ได ้ประกาศ 
กฎกระทรวง เรือ่ง การจ่ายประโยชน์ทดแทน 
ในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2563 ซึ่ง 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 
เป็นต้นไป 

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม
ปรับเพ่ิมเป็น 800 บาท

เริ่มแล้ว 1 มกราคม 2564

 ส�าหรับการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 600 บาท เป็น 800 บาท  
ในครั้ งนี้  ส� านักงานประกันสังคมจะจ ่ายเงินในส ่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นของงวด 
เดือนมกราคม 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เนื่องจากระบบตัดจ่ายเงินกรณี
สงเคราะห์บุตรของส�านักงานประกันสังคมที่ก�าหนดให้การตัดจ่ายเงินย้อนหลัง  
3 เดือน เพื่อปรับฐานข้อมูลผู้ประกันตนให้ถูกต้องก่อนการตัดจ่าย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตน และภาคแรงงานให้สามารถ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นก�าลังส�าคัญในการร่วมกันพัฒนา
ประเทศชาติ
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เปลี่ยนโรงพยาบาล ปี 2564 ได้แล้ว
ประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตน

 ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์
จะเปลี่ยนสถานพยาบาลประจ�าปี 2564 
สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล 
ในการรบับรกิารทางการแพทย์ สปส. 9-02  
ได้ทีส่�านกังานประกนัสงัคมกรงุเทพมหานคร 
พื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ
ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึง  
31 มีนาคม 2564 หรือท�ารายการ 
ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th	 และ	
Application	SSO	Connect	ได้ตั้งแต่วันที่  
16  มกราคม  2564  ถึง  31 มีนาคม  2564 

หรือหากต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล 
ระหว ่างป ีด ้วยเหตุจ�าเป ็นเนื่องจาก 
ไม่ได้รับความสะดวกในการไปรับบริการ 
ทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่เลือก
ไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้าย
สถานที่ประจ�าท�างาน ฯลฯ
 โดยขอแนะน�าให้ผู ้ประกันตน
เลือกสถานพยาบาลด้วยตนเองค�านึง
ถึงความสะดวก ความพึงพอใจและ 
ประโยชน์ในการขอรบับรกิารทางการแพทย์  
และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็น 

สถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู ้ประกันตน 
ท�างานหรือพักอาศัยในเขตรอยต ่อ 
ของจังหวัด
 ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบ
สิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ส�านักงาน
ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ /www.
sso.go.th	/โทร.สายด่วน 1506 และ
เครื่อง Smart	kiosk กระทรวงมหาดไทย
 ส� า ห รั บ ก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร
ทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่ 
ผู ้ประกันตนเลือกไว ้ เพียงแสดงบัตร 
ประจ�าตวัประชาชนเท่านัน้ กรณคีนต่างด้าว 
ทีเ่ป็นผูป้ระกนัตนต้องแสดงบตัรประจ�าตวั 
ซึง่ไม่มสีญัชาติไทยหรอืบตัรประกนัสงัคม 
และหนังสือเดินทาง (Passport) 
 ส่วนผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์
เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับ
บริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาล
ตามสิทธิ เดิมได ้จนสิ้นสุดความเป ็น 
ผู้ประกันตน และหากสิ้นสภาพความเป็น
ผู้ประกันตนแล้ว สามารถใช้สิทธิต่อไป 
ได้อีก 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพ 

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

เริ่ม 16 ธันวาคม 2563

กาจพาภสน้ิสีณรก นตนักะรปูผนปเมาวคดุสน้ิสนจดไมิดเิธทิสมาตลาบายพนาถสกาจยทพแรากงาทรากิรบบัริธทิสชใถรามาส
พาภสน้ิส่ีทนัวตแบันนอืดเ 6 กีอดไปไอติธทิสชใถรามาสนตนักะรปูผนปเมาวค

รากิรบบัรรากนใลาบายพนาถสกอืลเรากบบแน่ืย     
มคงัสนักะรปนางกันาํส่ีทดไ )20-9.สปส( ยทพแรากงาท

ศทเะรปว่ัทงหแกุท

ทํารายการผาน www.sso.go.th ตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2564

     ให สอบถามจากนายจาง/เว็บไซตของสํานักงาน
ประกันสังคม www.sso.go.th หรือ สายดวน 1506

ksoiK tramS งอ่ืรคเะลแ ศทเะรปว่ัทงหแกุท มคงัสนักะรปรากงรคโนใ
ของกระทรวงมหาดไทย

     ตรวจสอบไดที่ www.sso.go.th / 
Application SSO Connect / โทร.สายดวน 1506 /
สํานักงานประกันสังคม / สถานพยาบาล

ทํารายการผาน Application SSO Connect

ตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2564

     ดไรากนินเาํดหใ ปาํจะรปนย่ีลปเ  4652 มคานีม 13 ่ีทนัวงึถนจ 3652 มคาวนัธ 61 ่ีทนัวงาวหะร

     นจูสิพอืรห นางาํทาํจะรป่ีทนาถสยาย ยัศาอกัพ่ีทยาย นชเ นปเาํจุตหเีมีณรก ปงาวหะรนย่ีลปเ
ทราบวาผูประกันตนมิได มีการเลือกสถานพยาบาลดวยตนเอง  นัว 03 าลวเะยะรนใยาภลาบายพนาถสนย่ีลปเน่ืยหใ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
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เริ่ม 16 ธันวาคม 2563

กาจพาภสน้ิสีณรก นตนักะรปูผนปเมาวคดุสน้ิสนจดไมิดเิธทิสมาตลาบายพนาถสกาจยทพแรากงาทรากิรบบัริธทิสชใถรามาส
พาภสน้ิส่ีทนัวตแบันนอืดเ 6 กีอดไปไอติธทิสชใถรามาสนตนักะรปูผนปเมาวค

รากิรบบัรรากนใลาบายพนาถสกอืลเรากบบแน่ืย     
มคงัสนักะรปนางกันาํส่ีทดไ )20-9.สปส( ยทพแรากงาท

ศทเะรปว่ัทงหแกุท

ทํารายการผาน www.sso.go.th ตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2564

     ให สอบถามจากนายจาง/เว็บไซตของสํานักงาน
ประกันสังคม www.sso.go.th หรือ สายดวน 1506

ksoiK tramS งอ่ืรคเะลแ ศทเะรปว่ัทงหแกุท มคงัสนักะรปรากงรคโนใ
ของกระทรวงมหาดไทย

     ตรวจสอบไดที่ www.sso.go.th / 
Application SSO Connect / โทร.สายดวน 1506 /
สํานักงานประกันสังคม / สถานพยาบาล

ทํารายการผาน Application SSO Connect

ตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2564

     ดไรากนินเาํดหใ ปาํจะรปนย่ีลปเ  4652 มคานีม 13 ่ีทนวังึถนจ 3652 มคาวนัธ 61 ่ีทนัวงาวหะร

     นจูสิพอืรห นางาํทาํจะรป่ีทนาถสยาย ยัศาอกัพ่ีทยาย นชเ นปเาํจุตหเีมีณรก ปงาวหะรนย่ีลปเ
ทราบวาผูประกันตนมิได มีการเลือกสถานพยาบาลดวยตนเอง  นัว 03 าลวเะยะรนใยาภลาบายพนาถสนย่ีลปเน่ืยหใ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

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

สปส. ข่าวน่ารู้

 ขณะนี้ ส�านักงานประกันสังคม
ได้ด�าเนินการจัดส่งใบแจ้งการประเมิน
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจ�าปี  
2564 เพื่อให้นายจ้างน�าไปช�าระเงินสมทบ 
ประจ�าปี 2564 ซึ่งก�าหนดช�าระเงินสมทบ 
กองทุน เงินทดแทนภายในวันที่  31 
มกราคม 2564 หากพ ้นระยะเวลา 
ที่ก�าหนด ต้องช�าระเงินเพิ่มร้อยละ 2  
ต่อเดือนของจ�านวนเงินสมทบที่ต้องจ่าย 

โดยนายจา้งสามารถช�าระเงนิสมทบ  
2 วิธี คือ 
 1. ช�าระผ่านระบบ e-Payment 
ของส�านักงานประกันสังคมทางเว็บไซต์ 
www.sso.go.th และระบบ	e-Service	
เลือกช�าระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
นายจ ้างสามารถจ ่ายได ้ทั้ งธนาคาร
กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และธนาคาร
กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
 2. ช�าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด หรือที่เทสโก้ 
โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยทั้ง 4 แห่ง  
จะออกใบเสร็จรับเงินให้ทันที
          นอกจากนี้ นายจ้างต้องรายงาน
ค ่าจ ้างกองทุนเงินทดแทน ป ี 2563  
ต่อส�านักงานประกันสังคม โดยกรอก
ข้อมูลจ�านวนค่าจ ้างที่จ ่ายจริงให ้กับ
ลูกจ้างทุกคน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 
31 ธันวาคม 2563 และจ�านวนลูกจ้าง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปัจจุบัน 
ส� านั ก งานประกั นสั งคมมี ช ่ อ งทาง 
การรายงานค่าจ้างกองทุนเงินทดแทน  
ปี 2563  2 วิธี คือ 

ประกันสังคมแจ้งนายจ้าง เตรียมช�าระ 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจ�าปี 2564
พร้อมรายงานค่าจ้างปี 2563

”งาจยาน“  ่ีทมาตนทแดทนิงเนุทงอกบทมสนิงเยาจ่ีทานหีม 
%0.1 - %2.0 งาวหะรูยอ  กัลหบทมสนิงเารตัองจแมคงัสนักะรปนางกันำส

ปง้ัทมวรงาจกูลกแหใยาจงอตะจงาจยาน่ีทงาจาคงอข
)ป/นค/ทาบ 000,042 นิกเมไดุสงูส(

tnemyaP-e บบะรนาผบทมสนิงเะรำช
มคงัสนักะรปนางกันำสงอข

 ป นทแดทนิงเนุทงอกงาจาคนางยารรากงาทงอชีมมคงัสนักะรปนางกันำส 2563

รอตเนาคเนาผบทมสนิงเะรำช
ทัษิรบะลแราคานธ

นทแดทนิงเนุทงอกบทมสนิงเะรำชกอืลเ

ศทเะรปว่ัท าขาสกุท
ีทนัทหในิงเบัรจ็รสเบใกอองหแ 4 ง้ัทยดโ

บรคมไบทมสนิงเยาจอืรหาลวเดนหำกนใยาภบทมสนิงเยาจมไดใยารงาจยาน จํานวน
 ยามหฎกมาตมิ่พเนิงเยาจงอต ใน  นอืดเอต 2 ะลยอรารตัอ ยาจงอตี่ทบทมสนิงเนวนำจงอข

อืค

ระบบ e-Service

ht.og.oss.www ตซไบ็วเ

 egaW-e สกินอรทก็ลเิอบบะรนาผนางยาร 1 ่ีทีธิว ht.og.oss.www ตซไบ็วเ
บบแื่นย 2 ่ีทีธิว าขาส/ดัวหงัจ/่ีทน้ืพรคนาหมพทเงุรกมคงัสนักะรปนางกันำสงาทนาผงาจาคนางยาร

4652 ธนัพาภมุกนอืดเนใยาภ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

 1.รายงานผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์  
e -Wa g e  ท า ง เ ว็ บ ไ ซต ์ ส� า นั ก ง าน 
ประกันสังคม www.sso.go.th เข้าสู่ระบบ  
e-Service เลือกกองทุนเงินทดแทน  
และเลอืก e-Wage ทั้งนี้ นายจ้างสามารถ
รายงานค่าจ้างได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 
 2.ยื่นแบบรายการผ ่านทาง
ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร

พื้ นที่ /จั งหวัด/สาขา ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 
 ทั้งนี้ นายจ้างสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได ้ที่ส� านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง  
12 แห่ง ส�านักงานประกันสังคมจงัหวดั/ 
สาขาที่ท ่านสะดวก หรือ โทร.1506  
(เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

 ส� า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม  
มี ม า ต ร ก า ร จ ่ า ย สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น ์ 
กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับ 
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัส  
COVID-19 ระลอกใหม่ ในไทย ตาม  
“กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย
อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2563"  

ประกันสังคม ย�้าขั้นตอนนายจ้าง
ผู้ประกันตน ยื่นขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากผลกระทบ COVID-19

 โ ด ย ใ ห ้ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น ์ 
กรณีว ่างงานแก ่ผู ้ประกันตนที่ ไม ่ ได ้ 
ท� า ง านหรื อนายจ ้ า ง ไม ่ ใ ห ้ ท� า ง าน 
เนื่ อ งจากต ้ องกั กตั วหรื อ เฝ ้ า ระวั ง 
การระบาดของโรค หรือไม่ ได้ท�างาน 
เนือ่งจากนายจ้างต้องหยดุประกอบกจิการ  
ไม่ว ่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจาก 
ทางราชการมี ค� าสั่ ง ให ้ ป ิ ดสถานที่ 
เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาด
ของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย 
ว ่าด ้วยโรคติดต่อ ท�าให ้ ไม ่สามารถ

ประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้าง
ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้มีสิทธิ
ได ้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว ่างงาน  
ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน 
โดยได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัว 
หรื อ เฝ ้ า ร ะ วั ง ก า ร ร ะบาดของโ รค 
หรอืมคี�าสัง่ปิดสถานทีด่งักล่าว แล้วแต่กรณี  
แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563
          นายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับ 
ผลกระทบ สามารถยื่นขอรับประโยชน์
ทดแทนได้ โดยผู้ประกันตนกรอกแบบ
ค�าขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-01/7  
(สามารถ				download    ได้ที ่ www.sso.go.th)  
พร ้ อม เ บอ ร ์ โ ท รศั พท ์ ที่ ติ ดต ่ อ ไ ด ้  
และแนบส� า เนาสมุดบัญชี เ งิ นฝาก  
น�าส่งให้นายจ้างรวบรวม เพือ่บนัทกึข้อมลู 
ลูกจ ้ า ง  พร ้ อมออกหนั งสื อรับรอง 
การหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณี
กักตัว (นายจ ้างที่ ใช ้ ระบบครั้ งแรก 
ต ้องลงทะเบียนเพื่ อ ใช ้ ระบบก ่อน)  
น�าส่งแบบฯ และหนังสือรับรองมายัง 
ส� า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม พื้ น ที ่
ทีส่ถานประกอบการตัง้อยูห่รอืทางไปรษณย์ี 
(ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันท�าการ นับแต ่
วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service  
บน www.sso.go.th เมื่อส�านักงาน
ประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้าง 
ถูกต้องครบถ้วนจะท�าการอนุมัติจ ่าย 
รอบแรกเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันท�าการ 
ส่วนที่ เหลือโอนเข ้าบัญชีทุกสิ้นเดือน 
จนครบ 
 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับ 
นายจ้าง ผู ้ประกันตน และลดภาระ 
ค่าใช ้จ ่ายในการเดินทางมาติดต ่อที ่
ส� านั กงานประกันสั งคม อี กทั้ งลด 
การแพร ่ระบาดของโรค COVID-19  
อีกด้วย

กรอกแบบคําขอ
นทแดทนชยโะรปบัร

(สปส.2-01/7) 
บนแมอรพงาจยานหใงสวลแ

กาฝนิงเีชญับดุมสานเำส

บัรอขำคบบแมวรบวร
นทแดทนชยโะรป

(สปส.2-01/7) 
งาจกูลกาจ

บบะรนใลูมอขกึทนับ
e-Service
(www.sso.go.th)

 บบแมาตงาจกูลลูมอข -
(สปส. 2-01/7)

งอรบัรอืสงันห -
รากชารีณรกนางดุยหราก

วัตกักีณรก/ดปง่ัส

บบะรชใ่ีทงาจยาน(
นยีบเะทงลงอตกรแง้ัรค

)นอกบบะรชใื่อพเ

 นทแดทนชยโะรปบัรอขราก
กาจนางงาวีณรก ยัสิวดุสุตหเ   

)7/10-2.สปส( นทแดทนชยโะรปบัรอขำคบบแงสำน
ecivreS-e บบะรนใลูมอขกึทนับ่ีทงาจกูลงอข

รากบอกะรปนาถส่ีท่ีทน้ืพนใมคงัสนักะรปนางกันำส่ีทปไ
 )นยีบเะทงล( ยีณษรปไงาทูยอง้ัต รากำทนัว 3 นใยาภ

ecivreS-e บบะรนใลูมอขกึทนับ่ีทนัวตแบัน

ูมลอขบัรดไมคงัสนักะรปนางกันำส“
 นวถบรคงอตกูถงาจยานงอข

กรแบอร ยาจิตัมุนอรากำทะจ

 ีชญับาขเนิงเ  รากำทนัว 5 นใยาภ
ีชญับาขเนอโอืลหเ่ีทนวส

”บรคนจนอืดเน้ิสกุท

1 2

5 4

3

ตซไบ็วเนในางชใรคัมสถรามาส มคงัสนักะรปนางกันำสงอข ecivreS-e นางชใรคัมสดไมไงัย่ีทงาจยาน้ีนง้ัท
 ดไบบะรนาผื่นยะจงึจนอกมคงัสนักะรปนางกันำส 6051 นวดยาส อตดิตหใดไรากนินเำดถรามาสมไกาห

ูยอง้ัตงาจยาน่ีท่ีทน้ืพนใมคงัสนักะรปนางกันำสอืรห

(COVID-19)

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
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นายจ้าง คนดี
สัมภาษณ์คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการกองทุนเงินทดแทน
และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

อตุสาหกรรมไทยอยู่อย่างไร
กับสถานการณ์

COVID-19 ระลอกใหม่
หากสถานการณ์โควิดกลับมาระบาดอีกครั้ง ท่านในฐานะนายจ้าง 
เตรียมการรองรับอย่างไร
 ควรมมีาตรการควบคมุ จ�ากดัพืน้ทีเ่สีย่ง เพือ่หลกีเลีย่งความใกล้ชดิ  
และความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ ขณะเดียวกันต้องขอความร่วมมือ 
พนักงานห้ามไปยังพื้นที่ เสี่ยง ซึ่งถ ้ามีเหตุจ�าเป ็นควรตรวจควบคุม 
เฉพาะกลุ่ม และให้สามารถเบิกจ่ายจากประกันสังคมได้

การช่วยเหลือนายจ้างของประกันสังคมกับช่วงโควิดที่ผ่านมา
 มาตรการการช่วยเหลือของระบบประกันสังคมในช่วงที่ผ่านมา  
ช ่วยลดแค ่ภาระของการจ ่ายเงินสมทบ ประกันสังคมควรหารือ 
กับรัฐบาลในการออกมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ 
ถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน หรือเกิดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 
ให้มากขึ้น 

แนวทางการบริหารงานให้ภาคธุรกิจยั่งยืน
 สร้างความมั่นคงให้เกิดกับทั้งนายจ้างผู้ประกอบการ และลูกจ้าง 
ผู้ประกันตน ให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวของรัฐบาลและระบบประกันสังคม  
ว่าเมื่อเกิดวิกฤตโรคระบาดขึ้นในลักษณะนี้ จะมีการเยียวยาเกิดขึ้นจริง  
อย่างรวดเร็ว และควรส่งเสริมให ้เกิดการสร ้างอาชีพ ให ้เกิดการ
หมุนเวียนรายได้ มีอาชีพใหม่เกิดขึ้น คนมีก�าลังซื้อ นายจ้างมีก�าลังจ้าง  
อีกทั้งควรพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ 
จ้างงานและการสร้างอาชีพใหม่

สิ่งที่ภาครัฐควรสนับสนุนหากเกิดวิกฤตอีกครั้ง
 ภาครั ฐควรสนับสนุนให ้ภาคธุ รกิ จ
สามารถเดินต่อไปได้ โดยเพิ่มก�าลังสนับสนุน เช่น 
การตรวจสุขภาพเชิงรุก การตรวจหาการติดเชื้อ 
ในกลุ ่มเสี่ยงติดโรคระบาด โดยประกันสังคม 
ควรสนับสนุนค ่าใช ้จ ่ ายในส ่วนนี้  เพื่อ เป ็น
มาตรการเชิงรุก และควบคุม จ�ากัดพื้นที่ รวมถึง
การลดภาษเีงนิได้นติบิคุคลลง 2 - 3% ใน 1 - 2 ปีนี้

ในฐานะเจ้าของกิจการ สิ่งท่ีท ่านอยากจะให้
ประกันสังคมมอบเป็นของขวัญให้กับนายจ้าง 
ลูกจ้าง
 ค ว รมี ส ่ ว นช ่ ว ย เ รื่ อ ง ก า รบร ร เท า 
สภาพปัญหา ถ ้าสามารถลดภาระเงินสมทบ 
ให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อช่วยคงสถานภาพ 
ทางเศรษฐกิจให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ ไปได้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อโครงสร้างหลายเรื่อง
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มุมมอง คนท�างาน

มุมมองของท่านกับประกันสังคม
 ส�านักงานประกันสังคมเป็นที่ยอมรับของพลเมืองไทย  
ว่าเมื่อใดที่เข้าท�างานก็จะได้เข้าสู ่ระบบประกันสังคมมาตรา 33  
ซึ่งมั่นใจได้ว ่าจะมีหลักประกันความมั่นคง ตั้งแต่ครรภ์มารดา 
ยันเชิงตะกอน ไม่ว่าจะเป็นค่าคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร เจ็บป่วย  
บ�าเหน็จบ�านาญชราภาพ แต่ก็ยังมีข ้อกังวลใจเรื่องค ่าใช ้จ ่าย 
ในการรักษาพยาบาล และการบริการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งต ้องพัฒนาการให ้บริการอย ่างต ่อเนื่อง รวดเร็วทันใจ  
และยิ้มแย้มแจ่มใส

ขณะน้ีสถานการณ์โควิดก�าลังเกิดข้ึนอีกครั้ง ในฐานะคนท�างาน 
ฝ่ายลูกจ้างท่านจะเตรียมพร้อมอย่างไร
 ในฐานะเป็นผู้ประกันตนคนท�างาน จะต้องคอยติดตามข้อมูล
ข่าวสาร ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและสถานประกอบการ ในการ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 1.ก่อนเข้า - ออกสถานประกอบการ  
ต้องมีการคัดกรองใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ สแกนไทยชนะ  
และเว ้นระยะห ่างทางสังคม 2.ขณะอยู ่ ในสถานประกอบการ  
ต้องท�าตามคูม่อืของฝ่ายอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งท�าความสะอาดเครื่องมือในการท�างานด้วย 
3.เตรียมพร้อมส�าหรับการท�างานรูปแบบใหม่ work from home  
และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน re-skill, up-skill ให้เข้มข้นขึ้น

สิ่งท่ีคิดว่าลูกจ้างจะต้องปรับตัวหากเกิดการระบาด 
ของโรคโควิดอีกครั้ง
 การเตรียมความพร้อมในการรับมือการระบาด
ของโรคโควิด-19 ระลอก 2 นี้ ผู้ประกันตนต้องเฝ้าระวัง 
และเตรียมความพร้อมกับวิกฤตเศรษฐกิจ
 แม้ว่าส�านักงานประกันสังคมจะมีมาตรการ 
เยียวยาตามนโยบายของรัฐ แต่ผลกระทบในระยะยาว 
ที่อาจเกิดขึ้น ผู้ประกันตนและเจ้าของสถานประกอบการ 
ต ้องมีการสื่อสารเพื่อหาทางออกร ่วมกัน เพราะ 
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
ของผู ้ประกันตนในสถานประกอบการ ซึ่งเป ็นสิ่งที ่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ในฐานะตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ท ่านอยากให้ภาครัฐ 
ส นั บ ส นุ น ใ น เ รื่ อ ง ใ ด  ห า ก เ กิ ด ก า ร แ พ ร ่ ร ะ บ า ด 
ของโรคโควิดระลอกใหม่
 อยากให้รัฐบาลใส ่ ใจพลเมือง โดยเฉพาะ 
ผู ้ ใช ้แรงงานในสถานประกอบการซึ่ งอยู ่ ในระบบ 
ประกันสังคมกว่า 14 ล้านคน สนับสนุนการจ้างงาน  
และส ่ ง เสริมการสร ้ างอาชีพใหม ่ ในภาวะวิกฤต 
ให้กับประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และก้าวพ้น
วิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ของขวัญปีใหม่ท่ีลูกจ้าง ผู้ประกันตนอยากเห็นจาก
ประกันสังคม
 การดู แลใส ่ ใจ  การบริการผู ้ ประกันตน  
ด้วยความรวดเร็ว ทันใจ เพิ่มสิทธิประโยชน์ และดูแล 
ผู้ประกันตนให้เหมือนกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

เตรียมพร้อมอย่างไร
กับ COVID-19 ครั้งใหม่

สัมภาษณ์คุณธีรวิทย์ วงศ์เพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
กรรมการประกันสังคม และอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
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สัมภาษณ์ นายแพทย์ศุภกิจ เวชพานิช รองผู้จัดการศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

สปส. ใส่ใจผู้ประกันตน

โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากสาเหตุใด มีอาการ  
แตกต่างจากการตดิเช้ือไวรสั COVID-19 อย่างไร
	 ไข้หวัดใหญ่	(Influenza)	เกิดจำก
เชื้อไวรัสที่เรียกว่ำ	InfluenzaVirus	 ขณะที่ 
โควิด-19	 เกิดจำกเชื้อไวรัส	Coronavirus	 
ซึง่เป็นไวรสัเหมือนกนั	แต่มคีวำมแตกต่ำงกนั	 
โดยทั่วไปไข้หวัดใหญ่จะมีอำกำรไข้ขึ้นสูง	
ปวดศรีษะ	ปวดเมือ่ยตวั	อ่อนเพลยี	ในขณะที่	 
โควิด-19	 อำจมีลักษณะอำกำรใกล้เคียงกัน	
มกัพบว่ำมีไอ	มีไข้	อำจมนี�ำ้มกูและปวดเมือ่ย 
ตำมตัวได้เช ่นกัน	 และในกรณีที่ รุนแรง 
จะมีอำกำรหอบเหนื่อย

กลุม่เสีย่งท่ีจะเกิดโรคไข้หวดัใหญ่คอืกลุม่ใด และ
มักเกิดขึ้นกับกลุ่มคนในช่วงใด
	 ไข้หวัดใหญ่มีโอกำสติดได้ทุกคน	 
ปัจจยัทีเ่พ่ิมโอกำสกำรตดิเชือ้คอื	กำรรวมตวักนั 
อย่ำงหนำแน่นของประชำกร	เช่น	ตำมสถำนศกึษำ	 
โรงพยำบำล	 ห้ำงสรรพสินค้ำ	 โดยเฉพำะ 
ศนูย์ดแูลผูส้งูอำย	ุและสถำนรบัเลีย้งเดก็	ซึง่ 
กลำยเป็นกลุ ่มเสี่ยงที่ มี โอกำสสูงในกำร

เกิดภำวะแทรกซ้อนได้ง่ำย	 กลุ่มบุคคลที่ม ี
ภำวะเส่ียงส่วนใหญ่	 คือกลุ่มเด็กท่ีมีอำยุ 
ต�่ำกว่ำ	2	 ปี	 ผู้ใหญ่อำยุต้ังแต่	65	 ปีข้ึนไป	 
รวมทัง้หญงิตัง้ครรภ์ทีม่ภีำวะภมูคิุม้กันบกพร่อง	 
และผู ้ที่มี โรคเรื้อรังระบบทำงเดินหำยใจ	 
โรคหวัใจ	โรคตับ	โรคไต	เป็นต้น

โรคไข้หวัดใหญ่มีก่ีชนิด และการติดต่อของโรค
ไข้หวัดใหญ่เกิดขึ้นได้อย่างไร
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ท่ีมีผลต่อมนุษย์มี	4	 ชนิด	
ได้แก่	ชนิด	A	ชนิด	B	ชนิด	C	และชนิด	D	 
โดยเฉพำะชนิด	A	ชนิด	B	มีกำรแพร่ระบำด 
อย่ำงมำกในมนุษย์	 และมีสำยพันธุ์แยกย่อย 
ลงไปอกี	เชือ้ไวรสัไข้หวดัใหญ่ตดิต่อผ่ำนระบบ 
ทำงเดินหำยใจ	 ด้วยกำรรับเช้ือโดยตรง 

ไข้หวัดใหญ่...
โรคยอดฮิต
ที่ใครๆ ก็ไม่อยากเป็น

สมัผสัเชือ้ทีป่นเป้ือนอยู่ในอำกำศ	เมือ่ผูติ้ดเชือ้ 
ไอ	จำม	หรือพูด	อำจท�ำให้สำมำรถแพร่เชื้อ 
จำกฝอยละอองน�้ำมูก	 น�้ำลำยของผู ้ป่วย	
(droplet	transmission)	โดยไม่รูต้วั	มอืทีสั่มผสั 
กับพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่	แล้วใช้มือ 
สมัผสัทีจ่มกูและปำกของตวัเอง	อำจจะท�ำให้ 
ติดเชื้อได้เช่นกัน	 และหลังกำรติดเชื้อจะม ี
ระยะเวลำฟักตัว	1	-	4	วัน	 ก่อนมีอำกำร 
ให้เห็นอย่ำงชัดเจน

ก า ร ฉี ด วั ค ซี น ป ้ อ ง กั น ไ ข ้ ห วั ด ใ ห ญ ่ ช นิ ด  
3 สายพันธุ์หรือ 4 สายพันธุ์ มีความแตกต่าง 
กันอย่างไร
	 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด	 
3	 สำยพันธุ์	 มีชีววัตถุหรือแอนติเจนที่ผลิต 
มำจำกเชือ้ไวรสัไข้หวัดใหญ่ชนิด	A	2	สำยพนัธุ์	 
และไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด	 B	 1สำยพันธุ ์	 
ขณะที่วัคซีนชนิด	4	สำยพันธุ์	เพิ่มแอนติเจน
ที่ผลิตมำจำกเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด	B	 
อีก	1	สำยพันธุ์	รวมจึงเป็น	4	สำยพันธุ์

วัคซีนป ้องกันไข ้หวัดใหญ่ควรฉีดเ ม่ือใด  
และจ�าเป็นต้องฉีดซ�้าหรือไม่
	 โดยส่วนใหญ่ประเทศไทยมักมี 
กำรระบำดในช่วงหน้ำฝน	จึงแนะน�ำให้ฉีด 
ในช่วงเดือนเมษำยน-พฤษภำคม	 หรือ 
ช่วงเวลำอืน่ท่ีสะดวก	และแนะน�ำให้ฉดีวคัซนี 
ปีละครั้ง	 ในช่วงเวลำเดียวกันในแต่ละปี	
เนือ่งจำกอำจมกีำรเปล่ียนแปลงของสำยพนัธุ์ 
ที่ระบำด	 และแม้ว ่ำสำยพันธุ ์ ไม ่เปลี่ยน 
ก็ยังเป็นกำรช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

การฉีดวัคซีนมีผลข้างเคียงหรือไม่ และดูแล 
เบื้องต้นอย่างไร
	 บำงคนอำจมีผลข้ำงเคียงหลัง
กำรฉีดวัคซีนคือ	 มีอำกำรปวด	 บวมแดง	
บริเวณที่ฉีด	ส่วนใหญ่จะมีอำกำร	2	-	3	วัน	
แนะน�ำให้ประคบเย็นภำยใน	24	 ชั่วโมงแรก	 
หลังฉีดวัคซีน	 หลังจำกนั้นหำกยังบวม 
ให้ประคบอุ่น	 รับประทำนยำพำรำเซตำมอล
เพ่ือบรรเทำอำกำรปวด	 ผลข้ำงเคียงที่พบ 
ได้น ้อยมำก	 แต่หำกมีอำกำรรุนแรงคือ 
มีผื่นขึ้น	 เหน่ือย	 หำยใจล�ำบำก	 ควรไป 
พบแพทย์ทันที
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ห่วงใย ใกล้หมอ

ไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์
รู้ทัน..ป้องกันได้

โรคไข้หวัดใหญ่ควรดูแลป้องกันอย่างไร
	 กำรดูแลป้องกันอย่ำงที่ทรำบดี
คือกำรล้ำงมือให้สะอำดและใส่หน้ำกำก
อนำมัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส	 ในกรณีที่อยู่
ในที่ชุมชน	หำกเป็นหวัดหรือไม่สบำยแล้ว
ไม่ได้ใส่หน้ำกำกอนำมัยมีวิธีกำรป้องกัน
เพื่อไม่ให้มีกำรแพร่กระจำยสู่คนอื่นโดย
กำรไอหรอืจำมใส่บรเิวณต้นแขน	โดยแนบ
ให้แน่นเพื่อปิดทั้งจมูกและปำก
การป้องกันโรคไข้หวดัใหญ่ในกลุม่เสีย่งควร
ป้องกันอย่างไรบ้าง
	 กลุ ่มเส่ียงต่อโรคไข้หวัดใหญ่	
ได้แก่	 กลุ ่มเด็กท่ีมีอำยุต�่ำกว ่ำ	 5	 ปี	 
กลุ่มผู้สูงอำยุที่มีอำยุมำกกว่ำ	65	ปีขึ้นไป	 
และกลุม่ผูท้ีม่ีโรคประจ�ำตวั	ปัจจบุนัวธิกีำร 
ป้องกันท่ีดีที่สุดคือกำรป้องกันด้วยกำร 
ฉีดวัคซีนอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	ส่วนกำร 
ใส่หน้ำกำกอนำมัยและกำรล้ำงมือบ่อยๆ	
ก็สำมำรถป้องกันได้เช่นกัน

การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสชนิด 3 สายพันธุ์  
หรือ 4 สายพันธุ ์  ควรฉีดในวัยใด และ 
ควรฉีดเมื่อใด
	 ทั่วไปในเบื้องต้นจะแนะน�ำใน
กลุ่มเสี่ยงก่อน	 แต่ทุกคนก็สำมำรถฉีด
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ต้ังแต่อำยุ	 
6	 เดือนขึ้นไป	 ตำมสถิติแล้วประเทศไทย 
จะมีกำรระบำดครั้งใหญ่ในช่วงฤดูฝน	 
ซึ่งกำรฉีดวัคซีนก็ควรฉีดก่อนฤดูฝนที่จะ 
มำถึง	 ในช่วงเวลำท่ีเหมำะสมในกำรฉีด 
จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภำคม	
หากเกิดผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน
ป้องกันไวรัส ผู้ป่วยมีวิธีการดูแลตนเอง 
เพื่อลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นอย่างไร
	 ผลข้ำงเคียงของกำรฉีดวัคซีน
ป้องกันไวรัส	 ส่วนใหญ่จะเป็นอำกำร 
ที่เกิดขึ้นเฉพำะบริเวณที่ฉีดไป	 ได้แก่	
อำกำรปวด	 บวม	 แดง	 หรืออำกำรคัน	 
กำรดูแลเบื้องต้นจะเป็นในส่วนของกำร 

ประคบอุน่ด้วยน�ำ้อุน่ธรรมดำประคบบริเวณ 
ที่มีอำกำรบวมแดง	 หำกอำกำรไม่ดีขึ้น
ภำยใน	2	-	3	วันแนะน�ำให้ไปพบแพทย์
ผู้ป่วยท่ีได้รบัการรกัษาจนหายแล้ว มีโอกาส
กลับมาเป็นได้อีกหรือไม่ และพฤติกรรม 
ใดบ้างที่เสี่ยงท�าให้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
	 มีโอกำสกลบัมำเป็นได้	เน่ืองจำก
ไวรั ส ไข ้หวั ดใหญ ่มี กำรกลำยพันธุ  ์
ค่อนข้ำงเร็ว	 โดยเฉพำะสำยพันธุ์	H3N2	 
ทีม่กีำรกลำยพนัธุค่์อนข้ำงเรว็	ท�ำให้จ�ำเป็น
ต้องฉีดวัคซีนป้องกันทุกๆ	 ปี	 พฤติกรรม 
ที่ เสี่ ยงคือกำรอยู ่ ในชุมชนที่ มีควำม 
หนำแน่นและระบบกำรระบำยอำกำศ 
ที่แย่จะท�ำให้เรำสำมำรถได้รับกำรสัมผัส
ทั้งจำกกำรไอและกำรจำมของบุคคลอื่น
ได้ง่ำยขึ้น
สิทธิประกันสังคมในปัจจุบัน ครอบคลุม 
ด้านการฉีดวัคซีนหรือไม่ อย่างไร
	 ครอบคลุมด้ำนกำรฉีดวัคซีน 
โดยป ัจจุบันส�ำนักงำนประกันสังคม 
ให้สิทธิผู ้ประกันตน	 (มำตรำ	33,	 39)	 
อำยุ	50	ปีขึ้นไป	ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกันตน 
กลุ ่มเสี่ยง	 สำมำรถฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคไข้หวดัใหญ่ปีละครัง้โดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำย
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น้ิช3
ขุสมาวค
น้ิช4 น้ิช4
ขุสมาวค ขุสมาวค

ไดรับเงินสงเคราะหบุตรตอบุตร 1 คน
 อายุไมเกิน 6 ป คราวละไมเกิน 3 คน

1 ่ีทน้ิชญวัขงอข

รตุบหะารคเงสนิงเม่ิพเบัรป
ทาบ 008 ะลนอืดเ

2 ่ีทน้ิชญวัขงอข

รตุบดอลคาคม่ิพเบัรป

ทาบ 000,51 ยาจามหเ
ง้ัรคอต

3 ่ีทน้ิชญวัขงอข

ภรรคกาฝาคม่ิพเบัรป
ง้ัรค 5 ปนเ

ทาบ 005,1 นิงเนปเมวร

4 ่ีทน้ิชญวัขงอข

นอืดเ 3 บทมสนิงเดลบัรป
(ม.ค. - มี.ค. 64)

91-ดิวคโอืมบัรรากรตาม

นางงาวีณรกนชยโะรปิธทิส
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

05 ะลยอรารตัอนใ
ของคาจางรายวันภายในระยะเวลา 1 ปปฏิทิน

มีสิทธิไดรับไมเกิน 90 วัน

นายจาง ลดเหลือ 3%
ผูประกันตน มาตรา 33 ลดเหลือ 3%
ผูประกันตน มาตรา 39 ลดเหลือ 278 บาท

ตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐสั่งปดพ้ืนที่

โดยโอนเงินเขาบัญชี 30 เม.ย. 2564

ประกันสังคมมอบความสุขตอนรับปใหม 2564

(มีผลบังคับใช 1 ม.ค. 2564)

(มีผลบังคับใช 1 ม.ค. 2564)

(มีผลบังคับใช 1 ม.ค. 2564)(มีผลบังคับใช 1 ม.ค. 2564)

(มีผลบังคับใช 19 ธ.ค. 2563)
มีผลบังคับใชตั้งแต

เปนตนไป
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

www.sso.go.th

วันที่ 1 มกราคม 2564
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1506 24
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