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1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

กลุ่มผู้ใช้แรงงานยื่นข้อเรียกร้อง 9 ข้อ

ต่อนายกรัฐมนตรี



	 นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานในพิธ ี

เปิดงานวนัแรงงานแห่งชาต	ิประจ�าปี	2555	โดยมนีายเผดมิชยั	สะสมทรพัย์	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวรายงานและให้การต้อนรับ	 

โดยบริเวณสถานที่จัดงานส�านักงานประกันสังคมได้ร่วมจัดกิจกรรม 

พร้อมเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	(One	stop	service)	ไว้ให้บริการแก่

ผู้ประกันตน	 และแจกของรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมงาน	 เมื่อวันอังคารที่	 1	

พฤษภาคม	2555	ณ	บริเวณท้องสนามหลวง	กรุงเทพมหานคร

	 นายเผดิมชัย	 สะสมทรัพย์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน 

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ	 ครั้งที่	 24	 โดยมี	 ดร.อ�ามร	 เชาวลิต	 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพส�านักงานประกันสังคม	 

เข้าร่วมพิธีเปิด	 เม่ือวันศุกร์ที่	 27	 เมษายน	 2555	ณ	 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม	 ไบเทค	 บางนา	

กรุงเทพมหานคร

	 นายพงษ์ศักดิ์	 ศศิมหศักดิ์	 ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี	 ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม	 

ณ	 โรงพยาบาลเกษมราษฎ์	 รัตนาธิเบศร์	 เม่ือวันจันทร์ท่ี	 30	 เมษายน	 2555	 โดยมีผู้ว่าราชการ

จังหวัดนนทบุรี	(นายวิเชียร	พุฒิวิญญู)	เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเยี่ยม

S

S

O ภาพข่าว สปส.



ปีที่ 18 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2555

ข่าว

โฆษกคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน

	•	ปัญหาเดิม...เดิม	อีกแล้ว

ห่วงใยจากใจผู้บริหารประกันสังคม

	•	การขึ้นทะเบียนนายจ้างต่างด้าว	ที่ประกอบ

		 ธุรกิจในประเทศไทย	ของกองทุนประกันสังคม

		 และกองทุนเงินทดแทน	

เสียงจากลูกจ้าง

	•	ว้าเหว่	โดดเดี่ยว	เดียวดาย

		 วลีสุดท้ายของคนสูงอายุ

ออมอุ่นใจ..กับกองทุนประกันสังคม

	•	โอกาสของการลงทุนในต่างประเทศ

		 (ตอนที่	1)

บทความ

	•	การประกันสังคม	(ต่อ)

	•	ระบบการประเมินผล	ส�าคัญไฉน

เก็บสิ่งดีดี	มาฝาก

	•	นิสัย	10	อย่าง	ที่ท�าให้สมองพัง

มุมสุขภาพ

	•	5	วิธีดูแลสุขภาพเท้า	ช่วงหน้าฝน

ถามมา	ตอบไป

แวะคุยกับหมอ

	 ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย	 ไม่ว่าจะเป็นฝนฟ้า

คะนอง	 อากาศที่ร้อนจัด	 หรือเหตุเพลิงไหม้ในหลายๆ	

พื้นที่	 ภัยธรรมชาติที่นับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ	 

ส่งผลกระทบให้กบัทกุอย่าง	โดยเฉพาะสขุภาพและอนามยั

ของมนษุย์	ปัญหาทีเ่กดิข้ึนไม่ใช่เรือ่งของใครคนใดคนหนึง่	

แต่เป็นเรื่องของประชากรชาวโลกทุกคนที่ต้องดูแล 

รบัผดิชอบร่วมกนั	ดงันัน้	เรามอิาจจะเพกิเฉยและนิง่ดดูาย

ได้อีกต่อไป	.....

	 วารสารฯ	 ฉบับนี้มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ 

ท่ีผู้ประกันตนทุกคนควรทราบ	 ซึ่งประกอบไปด้วยข่าว	

กรณทีีผู้่ประกนัตนออกจากงาน	หากต้องการทีจ่ะใช้สทิธต่ิอ 

ก็ควรรีบไปสมัครเป็นผู ้ประกันตนโดยสมัครใจตาม 

มาตรา	39	ข่าวผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน	 สามารถ 

เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลอื่นได้	 ไม่จ�ากัด

จ�านวนครั้ง	 และข่าวให้สิทธิผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ	 

เข้ารับการฟื้นฟูได้ท่ีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	 คอลัมน ์

ห่วงใย...จากใจผู้บริหาร	ผู้ตรวจราชการกรม	(นางสุพัชรี	

มคีรฑุ)	จะมาแนะน�าถงึวธิกีารขึน้ทะเบยีนนายจ้างต่างด้าว 

ท่ีมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยฯ	 คอลัมน์ออมอุ่นใจฯ	

ก็จะกล่าวถึงโอกาสของการลงทุนในต่างประเทศ	 

เยีย่มผูป้ระกนัตน	ฉบบันีจ้ะพาทกุท่านไปเยีย่มคณุอภเิชษฐ์

ที่โรงพยาบาลสายไหม	 ส่วนท่องเที่ยว	 เรายังเที่ยวกัน 

อยู ่ที่เกาะพยามซึ่งจะเป็นตอนจบ	 ห้ามพลาดนะคะ	 

แล้วพบกันใหม่	ฉบับหน้านะค่ะ

บรรณาธิการ 
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ผู้ประกันตนออกจากงาน รีบสมัครมาตรา 39 ใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้

	 ส�ำนักงำนประกันสังคม	 (สปส.)	 แจ้งผู้ประกันตนที่ออกจำกงำน	 ต้องกำรใช้สิทธิ 

ประกันสังคมต่อ	 สำมำรถสมัครเป็นผู้ประกันตนมำตรำ	 39	 ได้	 ภำยใน	 6	 เดือน	 หลังจำก 

ออกจำกงำน

 ผู้ประกนัตนทีอ่อกจากงานประสงค์จะใช้สิทธปิระกันสังคมต่อ	สามารถสมคัรเป็นผูป้ระกนัตน
โดยสมัครใจตามมาตรา	 39	 ได้	 โดยย่ืนแบบค�าขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา	 39	 
(สปส.1-20)	ด้วยตนเอง	ภายในระยะเวลา	6	เดือน	(อย่ารอให้ครบ	6	เดือน)	หลังจากสิ้นสภาพ
การเป็นผู้ประกันตน	 หรือนับแต่วันที่ออกจากงาน	 เพราะจะเสียประโยชน์ได้	 เช่น	 การขอรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต	ยกตัวอย่าง	คือ	ผู้ประกันตนมาสมัครมาตรา	39	ในเดือนที่	6	 
จะได้รับการอนุมัติเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา	 39	 ตั้งแต่วันที่	 1	 ของเดือนที่	 7	 ดังนั้น	 
หากผู้ประกันตนเสียชีวิตในเดือนที่	7	โดยมิได้มีการส่งเงินสมทบ	ตามมาตรา	39	ในเดือนที่	7	

ก่อนที่จะเสียชีวิต	ผู้ประกันตนจะไม่มีเงินสมทบ	1	เดือน	ภายใน	6	เดือนก่อนเสียชีวิต	จึงท�าให้เสียสิทธิกรณีดังกล่าวในที่สุด
	 ผู้ประกันตนตามมาตรา	 39	 จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมต่อไปรวม	 6	 กรณี	 ได้แก่	 กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย,	ทุพพลภาพ,	ตายไม่เนื่องจากการท�างาน,	คลอดบุตร,	สงเคราะห์บุตร,	ชราภาพ	โดยผู้ประกันตนต้องน�าส่ง
เงนิสมทบในอตัราเดอืนละ	 432	 บาท	 ซึง่ในปี	 2555	 นี	้ ส�านกังานประกนัสงัคมได้ลดอตัราเงนิสมทบให้ผูป้ระกนัตนโดยสมคัรใจ	 
ตามมาตรา	39	เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย	โดยในครึ่งปีแรก	ตั้งแต่เดือน
มกราคม	-	มิถุนายน	2555	น�าส่งเงินสมทบเดือนละ	240	บาท	ครึ่งปีหลัง	ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	-	ธันวาคม	2555	น�าส่งเงิน
สมทบเดือนละ	336	บาท	(และในปี	2556	ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบในอัตราเดิม	คือ	432	บาท	ต่อเดือนคงเดิม)
	 มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง	 12	 แห่ง/จังหวัด/สาขา/	
ที่ท่านสะดวก	หรือโทร.1506	(เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง)

ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษา รพ.อื่นได้ ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง

	 ส�ำนักงำนประกันสังคม	 แจงสิทธิประโยชน์บริกำรทำงกำรแพทย ์

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน	 ผู้ประกันตนสำมำรถเข้ำรับกำรรักษำโรงพยำบำลอื่น	 

ซ่ึงไม่ใช่โรงพยำบำลตำมบตัรรบัรองสทิธไิด้ไม่จ�ำกดัจ�ำนวนครัง้	ซ่ึงมผีลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วันที่	31	สิงหำคม	2554	ที่ผ่ำนมำ

	 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ	 เรื่องหลักเกณฑ์	 และจ�านวน 
เงนิทดแทนคา่บรกิารทางการแพทย์	กรณีประสบอันตราย	หรอืเจ็บป่วยฉุกเฉิน	
(ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2554	 โดยในส่วนของผู้ประกันตน	 หากเกิดอุบัติเหตุหรือ 
เจ็บป่วยฉุกเฉินผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามบัตร
รบัรองสิทธิฯ	ได้	ซ่ึงมคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัการรกัษาโดยเร่งด่วนเพราะอาจเป็นอนัตรายถงึแก่ชวีติ	
ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้	
	 ทั้งนี้	 ผู้ประกันตน/ญาติ/ผู้เกี่ยวข้อง	จะต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ	 
ทราบในทันที	 เพื่อจะได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือรับตัวลูกจ้าง	 ผู้ประกันตน 
ไปรักษาต่อ	 เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย	 ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ	 
ส�านักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก�าหนดภายใน	 72	 ช่ัวโมง	 นับแต่ผู้ประกันตนเข้ารับการรักษา 
จนถึงเวลาที่โรงพยาบาลตามบัตรฯ	ได้รับแจ้ง

4 วารสารประกันสังคม
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ประกันสังคม ให้สิทธิลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ 

เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

	 ลูกจ้ำง	ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรำยจำกกำรท�ำงำน	สูญเสียอวัยวะ	เป็นผู้ทุพพลภำพ	สำมำรถเข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ

ด้ำนกำรแพทย์	และจิตใจ	พร้อมฝึกอำชีพ	ได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน	จังหวัดปทุมธำนี	ระยอง	และเชียงใหม่	

	 ส�านักงานประกันสังคม	 มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน	 ที่เปิดให้บริการแล้ว	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน	 จังหวัดปทุมธานี	 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน	 

ประจ�าภาคตะวันออก	 (จังหวัดระยอง)	 และศูนย์ฟื ้นฟูสมรรถภาพคนงาน	 

ประจ�าภาคเหนือ	(จังหวัดเชียงใหม่)	โดยจะให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�างาน	

แก่ลกูจ้างทีป่ระสบอนัตรายเนือ่งจากการท�างาน	เป็นเหตใุห้ร่างกายต้องสญูเสยีอวยัวะ	

หรืออัมพฤกษ์	 อัมพาต	 ชนิดที่สามารถฟื้นฟูฯ	 ได้	 พร้อมทั้งยังให้การฟื้นฟูฯ	 

แก่ผู้ทุพพลภาพ	 ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้	 โดยให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ด้านการแพทย์	 และด้านอาชีพ	 ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูด้านจิตใจและสังคม	 รวมทั้ง 

ให้การพัฒนา	 แนะแนวอาชีพที่เหมาะสม	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ	 สามารถ 

กลับเข้าท�างานในสถานประกอบการ	 หรือประกอบอาชีพอิสระที่ตนเองถนัดได้	 

โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานได้จัดบริการที่พัก	 อาหาร	 เสื้อผ้า	 และของใช้ใน 

ชีวิตประจ�าวัน	ให้แก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการฟื้นฟูฯ

	 นอกจากนี้	 ลูกจ้าง	 ผู้ประกันตน	 ยังสามารถใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน	 

กรณีทุพพลภาพ	 โดยจะได้รับค่าฟื้นฟูด้านการแพทย์และอาชีพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน	

20,000	 บาท	 ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ในการท�างานไม่เกิน	20,000	บาท	และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูฯ	เกินกว่า

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนเงินทดแทน	 เช่น	 มีความจ�าเป็นต้องใช้ขาเทียม	 

แขนเทียม	ก็จะได้รับความอนุเคราะห์ด้านการเงินในการฟื้นฟูฯ	จากมูลนิธิคุณากร 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี			

	 ผลการด�าเนนิงานเมือ่ปี	2554	(ม.ค.	-	ธ.ค.	54)	ทีผ่่านมา	ศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

คนงาน	ทัง้	3	แห่ง	ได้ให้บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพฯ	แก่ลกูจ้าง	ผูป้ระกนัตนทีท่พุพลภาพ	

จ�านวน	970	คน	โดยมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	899	คน	และ

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านอาชพี	363	คน	ซึง่ในจ�านวนนี	้มบีางส่วนได้รบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ด้านการแพทย์และอาชพีควบคูก่นัไป	ทัง้นี	้มผีูจ้บการฟ้ืนฟสูมรรถภาพฯ	ไปแล้ว	442	คน 

กลับไปประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม	 328	 คน	 ประกอบอาชีพกับนายจ้างใหม่	 

32	 คน	 ประกอบอาชีพอิสระ	 70	 คน	 กลับไปช่วยงานบ้าน	 11	 คน	 และเสียชีวิต 

ด้วยอุบัติเหตุ	1	คน				

	 ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ	 หากมีความสนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร	

และยื่นใบสมัครได้ที่	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน	จังหวัดปทุมธานี	โทร.	0-2567-0847-9	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน	

ประจ�าภาคตะวันออก	 (จังหวัดระยอง)	 โทร.	 0-3887-7246,	0-3889-7500	 หรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน		

ประจ�าภาคเหนือ	(จังหวัดเชียงใหม่)	โทร.	0-5301-6850-2
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โดย...	นายประสิทธิ์	จงอัศญากุล

โฆษกคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน

เอาเปรียบเกิดขึ้น	 ผมขออนุญาตเขียนเรื่องที่เพื่อนผมโทรมาปรึกษา 

ให้ท่านอ่านก่อนแล้วผมจะกลับไปชี้แจงหลักพื้นฐานอย่างชาวบ้านๆ	 ผมคิดว่า 

คงเกิดประโยชน์ส�าหรับนายจ้าง	 ลูกจ้าง	 (ผู้ประกันตน)	 ที่จริงผมก็ได้คุย 

กับเพือ่นผมว่าเอ๊ะโครงสร้างส�านกังานประกนัสงัคมได้มนีกัวชิาการ	และข้าราชการ

ได้เขียนเรื่องท�านองนี้ไว้ตั้งเยอะแล้ว	 ท�าไมไม่เคยอ่าน	 หรือเพื่อนผมบอกว่า 

ไม่อ่านหรอกอ่านของคณุคนเดยีว	อ่านคอลมัน์อืน่ไม่ค่อยเข้าใจ	กถ้็าเป็นอย่างนัน้

ผมคงจะถือโอกาสนี้	ชี้แจงให้นายจ้าง	ลูกจ้าง	(ผู้ประกันตน)	ที่คิดแบบเดียวกัน

ในคราวนี้เลยนะครับ	 เรื่องที่เกิดมีอยู่ว่าลูกจ้างของท่านนี้เกิดปวดตาหลังจาก 

ที่ไปเล่นสงกรานต์	 จึงได้เข้าไปพบหมอที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ 

การรักษาพยาบาล	คุณหมอได้กรุณาท�าการตรวจและ	X-Ray	ผลจากการตรวจ

พบว่ามวีสัดแุปลกปลอมเข้าไปในลกูตาและเกดิการอกัเสบ	จ�าเป็นต้องควกัลกูตาทิง้	

เพราะไม่เช่นนั้นเชื้อโรคอาจแพร่เข้าไปในสมองมีอันตรายร้ายแรงยิ่งขึ้นอีก	และ

แพทย์ก็ได้ท�าตามที่วินิจฉัยนั้น	 ทางโรงพยาบาลแจ้งให้นายจ้างทราบและให้มา

ติดต่อท�าการช�าระเงินค่ารักษาพยาบาลและเซ็นเอกสารใบส่งตัว	 (กท.44)	 

โดยโรงพยาบาลแจ้งว่าลูกจ้างถูกวัสดุเข้าตาเชื่อว่าเกิดขึ้นในระหว่างการท�างาน

ถือว่าเป็นการเจ็บป่วยเนื่องในงานซึ่งต้องเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน 

เงินทดแทน	 และนายจ้างจะต้องจ่ายส่วนต่างตามเอกสาร	 กท.44	 นายจ้าง 

ซ่ึงไม่เข้าใจก็ได้ท�าตามที่โรงพยาบาลชี้แจง	 แต่นายจ้างเกิดข้อสงสัยว่าลูกจ้าง 

เจบ็ตาในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ท�าไมถอืว่าเกดิเนือ่งจากการท�างานจงึได้โทรมา

ปรึกษาผม	 ผมก็ได้ช้ีแจงไปว่าที่จริงเหตุที่เกิดกับลูกจ้างน้ีอาจเป็นเนื่องในงาน 

หรือการเจ็บป่วยที่เกิดจากการละเล่นสงกรานต์ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยไม่เนื่องจาก

การท�างานก็ได้	 แต่ท้ังนี้การสืบสวนสอบสวนต้องอยู่ในอ�านาจของเจ้าหน้าที่ 

กองทุนเงินทดแทน	 ส�านักงานประกันสังคม	 ไม่ใช่การชี้ขาดของโรงพยาบาล	 

ที่จริงนายจ้างยังไม่ควรช�าระเงินและเซ็นเอกสารส่งตัว	 กท.44	 หรือเอกสาร 

อื่นใดทั้งสิ้น	 ให้ติดต่อส�านักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่หรือจังหวัด/สาขา 

ปัญหาเดิม...เดิม อีกแล้ว

	 สวัสดีครับท่านผู้ประกันตน	 ในฉบับที่ผมเขียนนี้	 ไม่แน่ใจว่าจะออกในเดือนอะไร	 แต่ขณะที่ผมเขียนนี้ 

เป็นหลังเทศกาลสงกรานต์	 ซึ่งก็ขออนุญาตอวยพรและส่งความสุขในวันขึ้นปีใหม่ไทยย้อนหลัง 

ให้ท่านผู้ประกันตนและผู้อ่านหนังสือวารสารประกันสังคมทุกท่านได้ประสบโชคดีมีชัยพ้นภัยพ้นทุกข์พ้นโศก 

ในปีพุทธศักราชปีใหม่ไทยด้วยครับ

	 ในบรรยากาศสงกรานต์ปีใหม่ไทย 

ผมคงไม่ย้อนกล่าวถึงการเล่นสงกรานต์สาดน�้า

ในจงัหวัดต่างๆ	หรอือย่างไร	เพราะว่าไม่ใช่กรอบ

ของคอลมัน์นี	้ผมไม่อยากจะออกนอกกรอบเกนิไป 

แต่ผมขออนุญาตเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับกองทุน 

เงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมเรื่องหนึ่ง

ให้ท่านผูอ่้านได้รูแ้บบง่ายๆ	อย่างนีค้รบั	ในระหว่าง 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ผมได้รับโทรศัพท์จาก

เพ่ือนนายจ้างคนหนึง่เล่าให้ฟังเก่ียวกับการประสบ

อันตรายของลูกจ้างเขา	แล้วเขาได้ปรกึษาหารอืผม 

ซ่ึงท�าให้ผมเองเหน็ว่าเร่ืองนีแ้ม้จะเป็นเรือ่งพืน้ฐาน

แต่ปรากฏว่า	นายจ้างและลูกจ้างโดยทั่วๆ	ไป 

ยังไม่เข้าใจหลักการของการเจ็บป่วยเนื่องจาก

การท�างาน	(กองทนุเงนิทดแทน)	และการเจ็บป่วย

ไม่เนื่องจากการท�างาน	(กองทุนประกันสังคม)	

ว่าภาระรับผิดชอบเกิดแก่ใคร	 และประโยชน ์

ได้อย่างไร	 จึงเป็นช่องว่างท�าให้เกิดการเอารัด
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ทีเ่กิดเหตกุ่อน	เพราะเมือ่คณุไปเซน็	กท.44	และ

ช�าระเงินแล้ว	 ก็เหมือนกับว่านายจ้างให้การว่า

เป็นการเจบ็ป่วยเนือ่งจากการท�างาน	ซึง่ต้องอยู่

ในความรับผดิชอบของกองทนุเงนิทดแทน	ทัง้นี้

หากเหตไุม่เกดิเนือ่งจากการท�างาน	แต่เกดิจาก

อุบตัเิหตอุืน่ๆ	หรือเหตเุกดิจากการเล่นสงกรานต์	

โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษา

พยาบาลนัน้จะเป็นผูร้กัษาพยาบาลโดยไม่สามารถ

เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากใครอื่นอีก 

เพราะว่าทางส�านกังานประกนัสังคมได้เหมาจ่าย

ค่ารักษาพยาบาลรายหัวให้กับโรงพยาบาลนั้น

เป็นรายปีไปแล้ว	 โรงพยาบาลได้รับเงินก้อนๆ	

หนึ่งไปแล้ว	 ถ้ารักษาพยาบาลน้อยหรือมาก 

โรงพยาบาลต้องรับความเส่ียงเอง	 ที่ส�าคัญ 

อีกอย่างหนึ่ง	 กรณีเนื่องจากการท�างานและ 

ไม่เนื่องจากการท�างาน	 ประโยชน์ทดแทน 

กรณีทุพพลภาพก็จะได้ต่างกัน	 ซึ่งในกรณีนี ้

ถ้าเป็นเนื่องจากการท�างานจะได้รับค่าทดแทน

เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	 60	 ของค่าจ้าง	

(ตารางสทิธปิระโยชน์ตอนท้าย)	จากเร่ืองทีเ่ขยีน

มานีผ้มขอทบทวนและชีแ้จงหลกัของการเจบ็ป่วย

ของ	 2	 กองทุนให้ท่านอ่านใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

แบบง่ายๆ	เพือ่นายจ้างและลกูจ้างทีอ่่านวารสาร

คอลัมน์นี้จะได้เข้าใจสิทธิของตัวเองเพิ่มขึ้น

	 นายจ้างที่ท�ามาค้าขาย	 จัดตั้งบริษัทห้างร้านจดทะเบียนและมีการจ้าง

ลกูจ้างประกอบกจิการค้า	ในกรณเีกีย่วข้องกบัเรือ่งของประกนัสงัคมนายจ้างและ 

ลูกจ้างของเขามีส่วนเกีย่วข้อง	3	กรณ	ีคอื

	 กรณทีี	่1	ถ้าหากลูกจ้างเจ็บป่วยตามปกติไม่มีสาเหตุเกิดจากการท�างาน

ให้นายจ้าง	เรยีกว่าเป็นการเจบ็ป่วยไม่เนือ่งจากการท�างาน	ซึง่กองทนุทีร่บัผดิชอบ

เร่ืองนีเ้รยีกว่ากองทนุประกนัสงัคม	ทีม่ผีูจ่้ายเงนิสมทบ	คอื	นายจ้าง	5	เปอร์เซน็ต์	

ลูกจ้าง	5	เปอร์เซ็นต์	และรัฐบาลจ่าย	2.75	เปอร์เซ็นต์	เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์	

7	กรณ	ีได้แก่	กรณเีจบ็ป่วยและประสบอนัตราย	กรณคีลอดบตุร	กรณีทุพพลภาพ	

กรณเีสยีชวีติ	กรณสีงเคราะห์บตุร	กรณชีราภาพ	และกรณว่ีางงาน	โดยคณะกรรมการ

ประกันสังคมได้ให้ความเห็นชอบ	 ส�านักงานประกันสังคมติดต่อโรงพยาบาล 

ทั้งหลายให้เป็นคู่สัญญาโดยให้ผู้ประกันตน	(ลูกจ้าง)	สมัครในโรงพยาบาลต่างๆ	

ที่กล่าวถึงท่ีเป็นคู่สัญญาน้ีแล้วโรงพยาบาลก็เอาจ�านวนผู้ประกันตนที่ไปสมัคร 

ข้ึนทะเบียนใช้สิทธิกับโรงพยาบาลมาคิดเงินเหมาจ่ายรายหัวกับส�านักงาน 

ประกันสังคมเป็นรายปีตกคนละประมาณ	 1,892	 บาทต่อหัว	 ซ่ึงมีข้อตกลง 

ว่าไม่ว่าผู้ประกันตนจะเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสาเหตุที่กล่าวข้างต้น	 

(ไม่เนือ่งจากการท�างาน)	จ�านวนกีค่รัง้ต่อปี	หรอืไม่เข้าเลย	ส�านกังานประกนัสังคม

ก็จะจ่ายต่อหวัให้เท่านี	้ซึง่กรณกีารเจบ็ป่วยแบบไม่เนือ่งจากการท�างานนี	้ลูกจ้าง

ไม่ต้องรับผิดชอบการรักษาพยาบาลใดๆ	 ตามกรอบของสัญญาถ้าไม่เรียกร้อง

การรักษาหรือการบริการเกินกว่ามาตรฐานที่ส�านักงานประกันสังคมและ 

โรงพยาบาลก�าหนด	 ลูกจ้างจะไม่เสียเงินใดๆ	 ท้ังสิ้น	 ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาล 

จะตกหลักพัน	 หลักหมื่น	 หลักแสน	 หรือว่าหลักล้าน	 โรงพยาบาลจะเป็นผู้รับ 

ความเสี่ยงนั้นเอง

	 กรณีที่	 2	 หากลูกจ้างเกิดการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือ 

มีการเจ็บป่วยจากผลของการท�างาน	เช่น	หูบอด	ตาอักเสบ	หลังอักเสบ	และ 

โรคอื่นๆ	 ที่เกิดจากการท�างาน	 ของตกใส่	 เครื่องยนต์ทับอวัยวะต่างๆ	 เหล่านี้	

ถอืว่าเจบ็เนือ่งจากการท�างาน	ผูท้ีจ่ะรบัผดิชอบจ่ายค่ารกัษาพยาบาลตามกฎหมาย

คอืกองทนุเงินทดแทน	ซ่ึงนายจ้างเป็นผูจ่้ายเงินสมทบเพียงฝ่ายเดยีว	โดยอตัรา

เงนิสมทบจะอยูร่ะหว่างร้อยละ	0.2-1.0	ของค่าจ้างสงูสดุ	ไม่เกนิปีละ	240,000	บาท

ต่อลูกจ้าง	1	คน	ทั้งนี้	อัตราเงินสมทบจะขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยงภัยของ

ประเภทกิจการนั้น	 โดยยึดหลักว่า	 จะจ่ายให้โรงพยาบาลเท่าที่จ�าเป็นตามหลัก

วชิาแพทย์	หากโรงพยาบาลตามข้อตกลงรกัษาเกนิมาตรฐานแพทย์นัน้โรงพยาบาล

จะไม่สามารถเรียกเงินจากกองทุนเงินทดแทนได้	 ซึ่งอันนี้เป็นที่มาของความ 

ไม่ชอบมาพากลของ	กท.44	ถ้าท่านเป็นแฟนของผู้ที่อ่านคอลัมน์นี้	ผมได้เขียน

ในฉบับที่ผ่านมาแล้วกรุณากลับไปหาอ่านอีกครั้งหนึ่ง

	 กรณีที่	 3	 กฎหมายกองทุนเงินทดแทนก�าหนดว่าจะจ่ายไม่เกินเพดาน 

ตามประกาศกฎกระทรวง	ซึง่ปัจจุบันก�าหนดค่ารกัษาพยาบาลไว้ท่ีเท่าทีจ่่ายจรงิ

ตามความจ�าเป็นไม่เกนิ	45,000	บาท	ต่อการเจบ็ป่วยหรอืประสบอนัตราย	1	ครัง้ 

กรณีบาดเจ็บรุนแรงเข้าข่ายกฎกระทรวงก�าหนดเบิกค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมตาม

เงื่อนไขได้รวมกันแล้วไม่เกิน	300,000	บาท	ซึ่งหากเกินประกาศกฎกระทรวง
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กฎหมายไม่ได้ก�าหนดว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใด 
ต้องรับผิดชอบ	 ถ้าหากตีความตามหลักของ
กฎหมายแสดงว่าลกูจ้างต้องรบัผดิชอบด้วยตนเอง	
แต่นายจ้างส่วนใหญ่ก็ช่วยส�ารองจ่ายให้ลูกจ้าง
หรือออกให้ทั้งหมดในส่วนต่างนั้น	ซึ่งจะเห็นว่า
ลกูจ้างเจบ็ป่วยเนือ่งจากการท�างานลกูจ้างมภีาระ
ท่ีจะจ่ายค่ารกัษาพยาบาล	เช่น	กรณรีกัษาพยาบาล
หลักแสนหลักล้าน	 แต่เนื่องจากประกาศ 
กฎกระทรวงเป็นประกาศตวัเลขค่ารกัษาพยาบาล
อย่างกลางท่ีไม่เฉพาะเหตรุุนแรงสงูสดุคอืไม่เกนิ	
300,000	 บาท	 ซึ่งผู้ที่จะได้รับการวินิจฉัยว่า 
อยูใ่นหลักน้ีจะต้องมเีงือ่นไขว่าจะต้องประสบเหตุ
และได้รับการผ่าตัดอย่างรุนแรงอย่างสูงทีเดียว	
บางครัง้ส่วนต่างมากถึงหลกัแสนหลกัล้าน	ลกูจ้าง
จะต้องรับผิดชอบส่วนต่างนี้เอง	 หากนายจ้าง 
ไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยตามหลักมนุษยธรรม
	 จากท่ีได้เล่ามาคร่าวๆ	 ให้ท่านผู้อ่าน 
ได้อ่านดูแล้วจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีประโยชน์ได้เสีย	
คอื	โรงพยาบาล	ซึง่กอ็ยากจะให้การเจบ็ป่วยนัน้	
เนือ่งจากงานเพราะโรงพยาบาลสามารถเรยีกเกบ็ 

เงินค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนและลูกจ้างได้	 หากนายจ้างและ
ลูกจ้างไม่เข้าใจสิทธิของตนเองก็อาจจะหลงผิดไปตามที่โรงพยาบาลกล่าวอ้างได้	
และโดยเฉพาะส่วนของนายจ้างหากลูกจ้างของตนได้รับประโยชน์ทดแทน 
จากการท�างานในรอบปีนั้น	 ในปีต่อไปการค�านวณเงินสมทบจะคิดจาก 
ค่าประสบการณ์	(กรณทีีเ่กดิเหต)ุ	ซ่ึงมีผลท�าให้เงนิสมทบทีน่ายจ้างจ่ายในปีต่อไป
สูงขึน้หรอือาจจะเกนิ	1	เท่าตวักแ็ล้วแต่เงนิกองทนุทดแทนทีไ่ด้จ่ายให้ในรอบปีน้ัน	
ซึง่เรือ่งนีผ้มได้เขยีนไว้ในฉบบัก่อนๆ	แล้วแต่อยูร่ะหว่างส�านกังานกองทนุทดแทน
ก�าลังพยายามจัดท�ามาตรฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	 เอาไว้ผม 
จะเขียนให้อ่านในโอกาสต่อๆ	ไป

	 หลังจากอ่านข้อเขียนนี้แล้ว	 ผมเชื่อว่านายจ้าง	 ลูกจ้างคงจะเข้าใจ 

เรื่องเหตุแห่งการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�างานและไม่เนื่องจากการท�างาน 

ชัดเจนขึ้นแล้ว	 ผมมีข้อแนะน�าเพ่ิมเติมคือว่า	 ก่อนที่นายจ้างและลูกจ้างจะเซ็น 

เอกสารใดๆ	 ให้โรงพยาบาล	 ขอให้ติดต่อส�านักงานประกันสังคมเขตพื้นที ่

และจังหวัด/สาขาแจ้งเหตุก่อนให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นคนเข้าไปวินิจฉัย	 และแนะน�า 

ให้นายจ้างและลกูจ้างถอืปฏบัิตจิะได้รบัความยตุธิรรมแน่นอน	ส่วนในเรือ่งเอกสาร	

(กท.44	 และ	 กท.16)	 ขณะนี้ได้ด�าเนินการแก้ไข	 เชื่อว่าหลังวารสารฉบับนี้ 

ได้ออกแจกจ่ายแล้วแบบฟอร์มท่ีว่าคงได้รับการแก้ไขแล้ว	 ที่จริงในวันนี้ 

ผมยังมีเรื่องเขียนอีก	 2-3	 เรื่อง	 คิดว่าหน้ากระดาษคงจะหมดแล้ว 

เอาไว้ฉบับหน้านะครับ....

ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์	2	กองทุน

สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน

1.	กรณีเจ็บป่วยและประสบอันตราย
	 ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรอง
สิทธิการรักษาพยาบาลหรือเครือข่ายของโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษา
พยาบาลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
กรณีฉุกเฉิน	ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ที่สุด
กรณีที่ต้องหยุดงาน	ตามค�าสั่งแพทย์	จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ	50	
ของค่าจ้าง	แต่ไม่เกนิ	90	วนัต่อครัง้และไม่เกนิ	180	วนัต่อปี	เว้นแต่	ป่วยด้วยโรคเร้ือรัง 
จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน	 365	 วัน	 (ทั้งนี้	 ต้องใช้สิทธิวันลาป่วย 
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานครบ	30	วันแล้ว)
2.	กรณีทุพพลภาพ
	 2.1	ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�าเป็นไม่เกินเดือนละ	
2,000	บาท
	 2.2	ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้	เป็นรายเดือนร้อยละ	50	ของค่าจ้างที่น�าส่ง
เงินสมทบตลอดชีวิต
	 2.3	ได้รับค่าใช้จ่ายในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย	
จิตใจและอาชีพ	 ตามประกาศส�านักงานประกันสังคม	 เรื่องก�าหนดหลักเกณฑ์อัตรา 
ค่าฟื้นฟูของผู้ทุพพลภาพ	เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�าเป็นไม่เกิน	40,000	บาทต่อราย
3.	กรณีตาย
	 ผูจ้ดัการศพ	จะได้รับค่าท�าศพ	40,000	บาท	ทายาทของผูต้ายจะได้รบัเงนิสงเคราะห์	
ดังนี้
	 1)	 กรณทีีผู่ป้ระกนัตนจ่ายเงนิสมทบมาแล้วต้ังแต่	3	ปีขึน้ไป	แต่ไม่ถงึ	10	ปี	ทายาท
หรือผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง
	 2)	 กรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่	10	ปีขึ้นไปทายาทหรือผู้มีสิทธิจะได้รับ
เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยห้าเดือน

1.	ค่ารกัษาพยาบาล	เท่าท่ีจ่ายจรงิตามความจ�าเป็นไม่เกิน	45,000	บาทต่อการเจบ็ป่วย
หรือประสบอันตราย	1	ครั้ง	กรณีบาดเจ็บรุนแรงเข้าข่ายกฎกระทรวงก�าหนดเบิกค่า
รักษาพยาบาลเพิ่มตามเงื่อนไขได้	รวมกันแล้วไม่เกิน	300,000	บาท
2.	ค่าทดแทน	ดังนี้
	 -	ร้อยละ	 60	 ของค่าจ้างรายเดือน	 ส�าหรับกรณีท่ีลูกจ้างไม่สามารถท�างาน 
ติดต่อกันได้เกิน	3	วัน	โดยจ่ายตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างไม่สามารถท�างานได้ไปจนตลอด
ระยะเวลาที่ไม่สามารถท�างานได้	แต่ไม่เกิน	1	ปี
	 -	ร้อยละ	60	ของค่าจ้างรายเดอืน	ส�าหรบักรณท่ีีลกูจ้างต้องสญูเสยีอวยัวะแต่ไม่เกนิ	
10	ปี	ทั้งนี้	การประเมินการสูญเสียอวัยวะ	ลูกจ้างต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์
จนสิ้นสุดการรักษาและอวัยวะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	หรือเมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลา
หนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตราย
	 -	ร้อยละ	60	ของค่าจ้างรายเดือน	ส�าหรับกรณีที่ลูกจ้างทุพพลภาพ	โดยจ่ายตาม
ประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่จะต้องจ่ายตามท่ีกระทรวงแรงงาน
ก�าหนด	แต่ไม่เกิน	15	ปี
	 -	ร้อยละ	60	ของค่าจ้างรายเดอืน	ส�าหรบักรณทีีล่กูจ้างถงึแก่ความตายหรอืสญูหาย
เป็นเวลา	8	ปี
3.	ค่าท�าศพ	100	เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ารายวันสูงสุด
4.	ค่าฟื้นฟูฯ	หากลูกจ้างจ�าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูฯ	จะได้รับการค่าฟื้นฟูฯ	ดังนี้
	 -	ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟฯู	ด้านการแพทย์และอาชพีเท่าทีจ่่ายจรงิไม่เกนิ	20,000	บาท
	 -	ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�างานไม่เกิน	
20,000	บาท
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โดย...	สุพัชรี	มีครุฑ

ผู้ตรวจราชการกรม

	 ในการออกแบบพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

หรือ	 AEC	 Blueprint	 ซึ่งได้มีการรับรองในที่ประชุม 

สุดยอดอาเซียนในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี	พ.ศ.	2550	เป็นเวลา	

5	 ปีแล้ว	 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มีฐานการผลิตร่วมและ 

ตลาดเดียว	 เป็นภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการ

แข่งขันสูง	เป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นธรรม	และ

เป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกเต็มรูปแบบ	

ซึ่งในการเปิดเสรีการค้าประเทศไทยได้มีการด�าเนินการ 

เพื่อน�าไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกันของอาเซียน	

เช่น	 การลดภาษีน�าเข้าบางรายการลง	 อีกประการที่ส�าคัญ 

คือ.....การเปิดเสรีในสาขาธุรกิจภาคบริการ	 ซึ่งอนุญาตให	้

ผู้ประกอบกิจการบริการของอาเซียนสามารถประกอบธุรกิจ

ได้มากขึ้น	 จึงคิดว่ามีแนวโน้มที่จะท�าให้นักลงทุนอาเซียน	

ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจภาคบริการหันมาประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทยมากขึ้น	 ธุรกิจด้านการบริการในความตกลง 

การค้าเสรีมีหลายด้าน	คือ	บริการด้านธุรกิจ/วิชาชีพ	บริการ

ด้านสื่อสาร/โทรคมนาคม	 บริการด้านก่อสร้าง	 บริการด้าน 

การจัดจ�าหน่าย	 บริการด้านการศึกษา	 บริการด้านการเงิน

บริการด้านสุขภาพ	 บริการด้านการท่องเที่ยว	 บริการด้าน

นันทนาการ	บริการด้านการขนส่ง	และบริการอื่นๆ

	 ส�าหรับส�านักงานประกันสังคม	 ได้อยู ่ระหว่าง 

การเตรียมความพร้อมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน

ของกองทุนประกันสังคม	 และกองทุนเงินทดแทน	 เพื่อรองรับ

การขึ้นทะเบียนนายจ้างต่างด้าว

 ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

  ของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

การเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	ซึง่ขณะนีไ้ด้มกีารแต่งตัง้

คณะท�างานเพือ่เตรยีมความพร้อม

การเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน	 

ปี	 พ.ศ.	 2558	 ขึ้นมาชุดหนึ่ง	 

เพื่อพัฒนางานของส�านักงาน

ประกนัสงัคมให้มศีกัยภาพและเป็นการปรบัตวั	รวมทัง้หาแนวทาง

การด�าเนินงานของส�านักงานประกันสังคม	 เพื่อให้การเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 การประกอบธุรกิจของคนสัญชาติอาเซียนที่จะเข้ามา 

ในประเทศไทย	ถ้ามองในแง่บวกกค็อืจะท�าให้แรงงานในบ้านเรา

มีงานท�า	แต่ถ้ามองในแง่ลบคือผู้ประกอบธรุกิจคนไทยจะมคีูแ่ข่ง

มากขึน้	ซึง่กถ็กูทัง้สองมมุมองนัน่แหละ	จงึเป็นเรือ่งทีก่ระทรวง

ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการรองรับผลกระทบจาก	 AEC 

ซึ่งตามที่ทราบกันอยู่แล้วว่าจะต้องมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

มากขึน้อย่างชดัเจน	ในการด�าเนนิงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ระยะเริม่แรกได้ตกลงให้ผูใ้ห้บรกิารและแรงงานฝีมอืเคลือ่นย้าย

โดยเสรีใน	7	สาขาวิชาชีพคือ	การบัญชี	วิศวกรรม	การส�ารวจ	

สถาปัตยกรรม	 การพยาบาล	 การแพทย์	 และบริการด้าน 

ทันตกรรม	 บทความนี้จะขอพูดถึงการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว	ซึ่งเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย	โดยยังมิได้

พูดถึงประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ	 7	 สาขาวิชาชีพ 

ดังกล่าว

จากการที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 Community	 :	 AEC)	 

จะเริ่มมีผลปฏิบัติในปี	2015	หรือ	ปี	พ.ศ.	2558	หลายท่านคงคิดเหมือนๆ	กันว่า	 

ไม่สามารถปฏเิสธได้เลยว่าเป็นวถิทีางครัง้ใหญ่ในการบรูณาการด้านเศรษฐกิจ	การเมอืง	

และวัฒนธรรมของอาเซียน
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	 จึงขอท�าความเข้าใจในเรื่องของประเด็นในการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	รวมทั้งคนสัญชาติอาเซียนด้วย	เริ่มแรก

ก็ต้องแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 

เพื่อให้ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 

ซึง่คนต่างด้าวท่ีจะประกอบธรุกจิจะมข้ีอก�าหนดตามพระราชบญัญตัิ

การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	กฎหมายดังกล่าว

อยู่ในภารกิจความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 

กระทรวงพาณิชย์	 ซึ่งจะมีข้อห้ามของคนต่างด้าวที่ไม่สามารถ

ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไว้ว่า	 ต้องไม่เป็นคนต่างด้าวท่ี 

ถูกเนรเทศ	 หรือรอการเนรเทศตามกฎหมาย	 และต้องไม่เป็น 

คนต่างด้าวทีเ่ข้ามาอยู่ในราชอาณาจกัรไทยโดยไม่ได้รบัอนญุาต

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายอื่น	และกฎหมาย

ได้ก�าหนดบัญชีท้ายพระราชบัญญัติไว้สามบัญชี	 บัญชีหนึ่ง	 :  

เป็นธรุกิจทีไ่ม่อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบกจิการด้วยเหตผุล

พเิศษ	เช่น	การท�ากจิการหนงัสอืพมิพ์	การท�ากิจการสถานวีทิยุ

กระจายเสียง	 หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์	 เป็นต้น	 บัญชีสอง	 :  

เป็นธุรกิจเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ	

หรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม	จารีตประเพณี	หัตถกรรม

พื้นบ้าน	หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	บัญชีสาม	:	

เป็นธรุกจิทีค่นไทยยงัไม่มคีวามพร้อมทีจ่ะแข่งขนัในการประกอบ

กิจการกับคนต่างด้าว	 ธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัต ิ

ดังกล่าวจึงไม่ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ	 ยกเว้น	 

ในบญัชสีามเฉพาะการท�าธุรกจิบริการท่ีมีการออกเป็นกฎกระทรวง

คนต่างด้าวจึงสามารถขอรับอนุญาตได้	 ในส่วนของประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนธุรกจิด้านการบรกิารในความตกลงการค้าเสรี

ที่สามารถขอรับอนุญาตได้มีรายการตามที่ได้กล่าวข้างต้น	และ

กฎหมายดังกล่าวยังก�าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ไว้ด้วยว่า	 จะต้องมีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์	 มีถิ่นที่อยู่ใน 

ราชอาณาจักร	 หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร

เป็นการชัว่คราว	ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง	ไม่เป็นบคุคล

ล้มละลาย	 รวมทั้งไม่เป็นผู ้เคยต้องโทษจ�าคุกในความผิด 

ฐานฉ้อโกง	เป็นต้น

	 คนต่างด้าวทีป่ระกอบธุรกจิ	เมือ่ได้รับใบอนญุาตประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว	 จะถึง 

ขัน้ตอนซึง่ต้องมีการแจ้งขึน้ทะเบียนนายจ้างกองทนุประกนัสงัคม	

และกองทนุเงนิทดแทน	รวมทัง้ขึน้ทะเบยีนลกูจ้างเป็นผูป้ระกนัตน 

ซึ่งความจริงตั้งแต่กลางปี	2553	เป็นต้นมา	ได้มีการปรับปรุง

กระบวนการให้บริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ให้แก่ผูป้ระกอบธรุกจิภายในประเทศและสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่

นักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย	

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากร	 และส�านักงาน

ประกันสังคม	 ได้พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ 

เพื่อให้สามารถให้บริการ	 ณ	 จุดเดียวกัน	 (Single	 Point)	 

การใช้แบบฟอร์มร่วมกัน	 (Single	Form)	 ใช้เอกสารประกอบ

ชุดเดียวกัน	(Single	Document)	และในระยะต่อไปส�านักงาน

ประกันสังคมจะพัฒนาให้มีการใช้เลขทะเบียนนายจ้างเดียวกัน	

(Single	 Number)	 กับอีกสองหน่วยงาน	 ซึ่งขณะน้ีได้ม ี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 เข้ามาเป็นพันธมิตร 

เร่ืองการใช้เลขทะเบยีนนายจ้างเดียวกนัเพ่ิมข้ึนด้วย	แต่เนือ่งจาก

ระบบข้อมูลของส�านักงานประกันสังคมเป็นระบบที่ใหญ่มาก	 

และเชื่อมโยงกันทั้งทะเบียน	 เงินสมทบ	 และประโยชน์ทดแทน 

การใช้เลขทะเบยีนนายจ้างเป็นเลขเดยีวกนักบัหน่วยงานพนัธมติร	

จึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ส�านักงานประกันสังคมจึงคงใช้เลขทะเบียนนายจ้างเดิมอยู ่

การขึ้นทะเบียนนายจ้างต่างด้าวของกองทุนประกันสังคม	และ

กองทุนเงินทดแทน	 เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการติดต่อกับ

นายจ้าง	 ส�านักงานประกันสังคมจึงต้องให้มีแผนที่ต้ัง	 และ 

รูปถ่ายของสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจ	โดยให้มีรูปถ่าย 

ทั้งภายนอกและภายในอาคารด้วย

.....การพัฒนางานประกันสังคมไม่เคยหยุดน่ิง	 ด้วยมุ่งหวัง 

ให้ผู ้รับบริการได้รับความสะดวก	 รวดเร็ว	 การก้าวไปสู ่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.....การพัฒนาเพ่ือให้มีศักยภาพ 

มากยิ่งๆ	ขึ้นไป	เป็นเรื่องที่ท้าทายมิใช่น้อย	!
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โดย...	พนัส	ไทยล้วน

กรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง

	 ผมว่าจะไม่พูดถึงคนแก่อีกแล้ว	เพรำะเขียนไปแล้วหลำยครั้ง	แต่เมื่อวันที่	13	เมษำยน	2555	ที่ผ่ำนมำ	วันที่รัฐบำลประกำศ

ก�ำหนดให้เป็น	“วันผูส้งูอาย”ุ	 ผมอดไม่ได้ทีจ่ะต้องหนักลับมำเขยีนถงึเรือ่งคนแก่อกีครัง้	 และคดิอยู่ว่ำครัง้นีจ้ะเป็นคร้ังสดุท้ำยแล้ว 

ที่ผมจะเขียนถึงคนสูงอำยุ	(คนแก่)

	 ที่ว่าจะต้องหันมาเขียนถึงคนสูงอายุอีกครั้งเพราะเม่ือวันที่	 13	 เมษายน	 2555	 ที่ผ่านมา	 มีรายการทีวีหลายรายการ 

ในภาคข่าว	 มีการน�าเอาคนแก่มาออกรายการทีวีกันหลายกลุ่ม	 บางช่องก็มีผู้ใจบุญจัดการเอาคนแก่มานั่งรวมกันในเต็นท ์

แล้วให้คนแก่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายออกไปแสดงการละเล่นต่างๆ	เช่น	ร�าวง	ร้องเพลง	(ด้วยเสียงที่แหบแห้ง)	ผู้ออกไปแสดงได้พยายาม

ที่จะแสดงออกถึงความสนุก	 แสดงความร่ืนเริง	 บางคนร้องเพลงด้วยเสียงที่แหบเครือ	 บางส่วนมีการท�ากิจกรรม	 และบางส่วน 

ก็นั่งรอรับของแจกอยู่ในเต็นท์	 เมื่อรายการทีวีสิ้นสุดลง	 ผมนั่งดูทีวีอยู่หลายรายการ	 ผมให้ความสนใจในรายการเหล่านี้มาก	 

และเมื่อจบสิ้นรายการผมเห็นคนแก่รับของแจกแล้วกลับไป	สภาพเช่นนี้ท�าให้ผมรู้สึกสะท้อนใจ	ใครจะคิดอย่างไรก็ตาม	ใครจะเห็น

คนแจกของเป็นผู้มีความเมตตา	 อย่างไรก็ตาม	 แต่ในส่วนของผมรู้สึกเวทนาคุณลุงคุณป้าทั้งหลายที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผม	

หรือถ้าจะแก่มากกว่าผมก็คงไม่เกินที่ผมจะเรียกว่าพี่เท่านั้น	 รู้สึกสงสารที่ต้องทนมานั่งหลายชั่วโมงกว่าที่จะได้รับแจกของ	 

ผมลองเอามาน่ังเปรียบเทยีบกบัตวัเองว่าถ้าผมเป็นคนหนึง่ทีถ่กูเกณฑ์	ถกูชกัชวนหรอืมาด้วยความเตม็ใจเพราะเขาจะแจกของกต็าม	

และถ้าผมจะต้องไปแสดงออกว่าผมรื่นเริง	หัวเราะทั้งๆ	ที่ผ่านมา	1	ปี	ผมมีน�้าตาตกอยู่ข้างในและข้างนอกหลายครั้ง	ผมว่าถ้าเรา

มองทะลุเข้าไปในดวงตาของคนแก่จ�านวนมากที่นั่งเก้าอี้รอรับของแจกเมื่อรายการจบ	ผมเห็นดวงตาของคนแก่ไม่น้อยมีน�้าตาคลอ	

สายตาเหม่อลอย	สายตาเหล่านี้มีแต่ความสิ้นหวังในชีวิตแล้วทั้งสิ้น

	 คนจ�านวนมากที่เป็นคนสูงอายุหรือ	 (คนแก่)	 ที่เขาเอามาน่ัง 

เป็นองค์ประกอบเพื่อรอรับของ	 ส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกจ้างที่ผ่านการเป็นลูกจ้าง 

มาอย่างโชกโชน	 ยาวนาน	 ผ่านชีวิตมามาก	 ผ่านความร้อนหนาวมาหลายสิบปี	 

แต่คนสูงอายุเหล่านี้ไม่มีโอกาสเหมือนกับคนสูงอายุอีกจ�านวนหน่ึงที่สามารถ 

มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย	 เนื่องจากมีการเตรียมตัวมาดีก่อนที่จะมาเป็นคนสูงอายุ	

หรอืมลีกูหลานทีด่เีลีย้งด	ูดแูลเป็นอย่างด	ีคนสงูอายเุหล่านีแ้ก่ช้าครับ	เพราะจิตใจ

มีแต่ความสดใสที่จะมีชีวิต	ขณะที่อีกกลุ่มต้องการที่จะพ้นจากโลกนี้ถ้ามีโอกาส

	 ผมอยากให้น้องลูกจ้างเปรียบเทียบบางอย่าง	 ที่น้องๆ	 เห็นในขณะนี	้ 

ท่านเคยเห็นคนต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศของเราไหมครับ	 คนที่สูงอายุแล้ว 

ว้าเหว ่โดดเดี่ยว เดียวดาย

วลีสุดท้ายของคนสูงอายุ

มากนัเป็นคู่ๆ 	ทีเ่ราเรยีกว่าตายายไงครบั	คนเหล่าน้ันทีจ่รงิเขากเ็ป็นคนงานเหมือนกบัเรานีแ่หละครบั	แต่เขาเหล่านัน้มกีารเตรยีมตวั 

ดีมาก	เก็บหอมรอมริบ	มีเงินออมจ�านวนมากจึงสามารถมาเที่ยวประเทศเราและประเทศอื่นๆ	ได้เมื่อยามแก่

	 ผมว่าลูกจ้างเราก็ท�าได้ครับ	 ถ้าเราอ่านชีวิตของเราออกว่าที่สุดชีวิตของเราจะลงเอยอย่างไร	 ชีวิตที่ปลดเกษียณไปแล้ว	 

ซึ่งเราทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าเราจะไปถึงจุดนั้นเมื่อใด	 เรารู้แน่นอนว่าในท่ีสุดเราจะอยู่อย่างว้าเหว่ โดดเดี่ยว และเดียวดาย  
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ซึง่เราเกลยีดทีส่ดุ	แต่เรากห็นมัีนไม่พ้น	ยิง่แก่มากกจ็ะอยูอ่ย่างว้าเหว่และโดดเดีย่ว

จนน่าเวทนา	 ต้องรอความเมตตาจากคนอื่นที่จะหยิบยื่นให้เรามีชีวิตต่อไป	 

ลองคิดดูซิครับน้องๆ	 ท�าไมเราจะต้องพึ่งคนอ่ืนเล่าครับ	 ท�าไมเราไม่คิด 

ที่จะพึ่งตนเองก่อน	ท�าไมเราไม่คิดว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้น	เราจึงไม่เตรียมตัว

ให้ดี	 ดีอย่างยิ่ง	 ดีที่สุด	 เพราะการเตรียมตัวที่ดีมันจะส่งผลตอบแทนเมื่อท่าน 

เข้าสู่วัยคนสูงอายุ	 ผมว่าวิธีเดียวท่ีคนโบราณน�ามาใช้ก็คือการออมไงครับ	 

น้องๆ	 ลูกจ้างสามารถออมเงินที่หามาได้แน่นอนถ้าต้องการ	 ปัจจุบันเราเสียเงิน

กับค่าเหล้า,	 บุหรี่	 สิ่งจอมปลอมบางคนแถมยาบ้าไปด้วย	 เงินที่ต้องสูญไป 

กับสิ่งไร้สาระเช่นนี้มีจ�านวนมาก	 เงินเหล่านี้มาจากหยาดเหงื่อของเราทั้งสิ้น	 

นับเป็นการสูญเปล่าที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับ	 ส�าหรับการออมเงินท�าได้ไม่ยาก

หากน้องๆ	ไม่เข้าใจลองมาดูวิธีการออมเงินของผมหน่อยจะดีไหมครับ

	 1.	เมื่อเริ่มท�างานในปีท่ี	 1	 ยังไม่ต้องเก็บเงินฝากเพราะมีค่าใช้จ่าย 

ที่จ�าเป็นอีกมาก	แต่เมื่อเริ่มปีที่	2	ให้เริ่มเก็บเงินทุกเดือน	เดือนละ	100	บาท

หรือเท่าที่สามารถแต่ไม่น้อยกว่า	100	บาท

	 2.	เมื่อเข้าสู่ปีที่	 3	 เพิ่มเงินฝากจากเดิมอีก	 100	 บาท	 และปีต่อๆ	 ไป	 

เพิ่มเท่าที่สามารถแต่ฝากเงินทุกเดือน

	 3.	การฝากเงนิเช่นน้ีให้คิดแยกออกไปว่าน่ีเป็นเงนิอนาคต	เงนิบัน้ปลายของชวีติ	ไม่มกีารถอนมาใช้เดด็ขาด	(ฝากแล้วลมืเลย)

	 4.	ถ้าในสถานประกอบการมีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพก็เป็นสมาชิกด้วยและไม่มีการถอนตัว

	 5.	ถ้ามีสหกรณ์ออมทรัพย์สมัครเป็นสมาชิกด้วย	ถ้ากู้ให้กู้น้อยที่สุด

	 มีลูกจ้างจ�านวนไม่น้อย	 ที่ออมเงินอย่างที่ผมแนะน�า	 

แม้ว่าออมเงนิสายไปบ้างกต็าม	เมือ่ปลดเกษียณแล้วคนเหล่านัน้

มีเงินจ�านวนมากที่สามารถอยู่ได้เมื่อยามแก่	น้องๆ	ลูกจ้างครับ

ผมเขียนข่าวฉบับนี้ด้วยหัวใจจริงๆ	 ครับ	 แม้ว่าบางส�านวน 

การเขียนดูโบราณมาก	แต่เป็นการเขียนจากประสบการณ์แท้ๆ	 

น้องๆ	 ครับ	 ชีวิตคนแก่เป็นชีวิตที่น่าสงสารจริงๆ	 เราหนีมัน 

ไม่พ้นหรอกครับ	 อย่าหนีมันเลย	 สู้มันดีกว่า	 เตรียมตัวให้ดี	 

ถ้าเราเตรียมตัวดี	 แม้เราจะว้าเหว่	 โดดเดี่ยว	 แต่ก็อยู่อย่าง 

ไม่ล�าบากหรอกครับ	 ทรัพย์สินที่เราหามาได้ยามมีก�าลัง	 

โอทีที่เราท�าอย่างหามรุ ่งหามค�่า	 ท�างานวันหยุดแทบจะ 

ไม่มเีวลาพกัผ่อน	แต่แม้ว่าการท�างานแบบนีจ้ะส่งผลกบัร่างกาย

ของเรายามเมือ่ก�าลงัเราโรยราก็ตาม	แต่อย่างน้อยกเ็ป็นต้นทนุ

ให้เราอยู่ต่อไปได้

	 อย่าลืมว่า	 ถ้าเราเตรียมตัวไม่ดี	 เราจะอยู่กับความทรงจ�าที่เลว	 กัดกร่อนความรู้สึกของเราไปจนวันตาย	 

เพราะความทรงจ�าเราจะไม่มีวันลืมได้เลยเหมือนวลีที่ว่า	 “ทรัพย์สิน	 อ�านาจ	 ชื่อเสียงศักดิ์ฐานะ	 พอจะสลัดทิ้งไปได้	 

แต่ความทรงจ�าเท่านั้นที่ไม่มีวันจะสลัดหลุดไปได้”	แล้วเราจะอยู่กับความทรงจ�าที่ดีหรือเลวครับ!!!
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โดย...	วิน	พรหมแพทย์

ส�านักบริหารการลงทุน	

ส�านักงานประกันสังคม

ดอกผลสะสมจากการลงทุนในต่างประเทศ	จ�านวน	5,000	ล้านบาท

	 ท่ำนที่ติดตำมข่ำวคงได้ทรำบว่ำ	 จำกเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมในปัจจุบัน	 จ�ำนวน	 9	 แสนล้ำนบำทนั้น	 

ส�ำนักงำนประกันสังคมได้แบ่งเงินลงทุนจ�ำนวนหนึ่งไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ	 โดยเป็นกำรทยอยลงทุนทีละเล็กละน้อย 

นับต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2545	 จนถึงปัจจุบัน	 คิดเป็นเงินลงทุน	 (เงินต้น)	 รวมกันประมำณ	23,874	 ล้ำนบำท	 หรือคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ	3	ของเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม

	 สรุปได้ง่ายๆ	ว่า	เงินของท่านผู้ประกันตนที่อยู่ในกองทุนประกันสังคมนั้น	หากแบ่งเป็น	100	ส่วน	ส�านักงานได้น�าไปลงทุน

ในประเทศไทย	97	ส่วน	ลงทุนในต่างประเทศ	3	ส่วน

	 เงินลงทุนจ�านวน	 23,874	 ล้านบาท	 ดังกล่าวได้รับ 

ดอกผลอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้มูลค่าของเงินเติบโตขึ้นเร่ือยๆ	 ณ 

วันที่	31	มีนาคม	2555	เงินลงทุนจ�านวน	23,874	ล้านบาท	

ได้เติบโตขึ้นเป็น	 28,655	 ล้านบาท	 นอกจากนี้ในระยะเวลา 

ทีผ่่านมา	ส�านกังานได้รบัเงนิปันผลจากการลงทนุในต่างประเทศ

เป็นจ�านวน	 219	 ล้านบาท	 จึงนับได้ว่า	 ตลอดเวลา	 10	 ปี 

ที่ผ่านมา	ส�ำนักงำนประกันสังคมได้สร้ำงผลก�ำไรจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 5,000 ล้ำนบำท เฉพำะ

ในปี 2554 ส�ำนักงำนได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศสูงถึง 6.94% ต่อปี

โอกาสของการลงทุนในต่างประเทศ 

(ตอนที่ 1)

สรุปยอดเงินลงทุนในตางประเทศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2555

 • เงินลงทุน 23,874 ลานบาท

 • มูลคาสินทรัพยสุทธิ 28,655 ลานบาท

 • เงินปนผลสะสม 219 ลานบาท

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง

	 การลงทุนในต่างประเทศในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	ส�านักงานด�าเนินการใน 

รูปแบบการเข้าไปซื้อ	“หน่วยลงทุน”	ของกองทุนรวม	(Mutual	Fund)	ที่ลงทุน

ในต่างประเทศจ�านวนรวม	12	กองทุน	ประกอบด้วยกองทุนที่ส�านักงานลงทุน

ร่วมกบัประชาชนทัว่ไปจ�านวน	4	กองทนุ	และกองทนุทีส่�านกังานเป็นผู้ถอืหน่วย

ลงทุนเพียงรายเดียวจ�านวน	8	กองทุน	กองทุนทั้งหมดจดทะเบียนกับส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	และได้รบัการอนมุติั

วงเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	

	 ในช่วงท่ีผ่านมา	ส�านกังานเน้นลงทุนในหลักทรพัย์ท่ีมัน่คงสงูในต่างประเทศ	

ประกอบด้วย	พนัธบตัรรฐับาลต่างประเทศ	พนัธบตัรรฐัวสิาหกจิต่างประเทศ	และ

หุน้กูเ้อกชนต่างประเทศทีม่คีวามมัน่คงสงูได้รบัอนัดบัเครดติไม่ต�า่กว่า	Investment	

Grade	หรือได้รับอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่	BBB	ขึ้นไป

S

S
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	 เน่ืองจากส�านักงานประกันสังคมไม่มีความช�านาญ 

ในการตัดสินใจลงทุนในตลาดต่างประเทศ	จึงมอบหมายให้บริษัท 

จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญด�าเนินการแทน	 โดยให้เป็นการ 

จับคู่กันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยกับบริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างประเทศ	และจะต้องผ่านกระบวนการ 

คัดเลือกที่เข้มข้น	 ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมได้มอบหมายให	้ 

“คณะอนุกรรมการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศ”  

ซ่ึงประกอบด้วยผูแ้ทนทัง้ฝ่ายลูกจ้าง	นายจ้าง	รฐับาล	และผูท้รงคณุวฒุิ

ด้านการลงทุน	เป็นผู้ด�าเนินการคัดเลือกในช่วงที่ผ่านมา

บริหารกองทุนโดยบริษัทชั้นน�าระดับโลก

	 บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศที่บริหารกองทุนให้กับส�านักงานประกันสังคมในปัจจุบัน	มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อบริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศที่บริหารกองทุนให้กับส�านักงานประกันสังคม

ล�าดับ ชื่อ ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร

(ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ)

อันดับ

ของโลก

1. BlackRock USA,	UK 3,560,968 1

2. Deutsche	Asset	Management Germany 1,562,352 6

3. Loomis	Sayles	(Natixis	Group) USA,	France 719,336 17

4. Franklin	Templeton USA,	UK 670,719 19

5. Payden	&	Rygel USA 55,084 172

ที่มำ  :  The World’s 500 Largest Asset Managers Year End 2010 by Pension & Investment and Towers Watson

	 จะเหน็ได้ว่า	บรษิทัจัดการกองทุนท้ัง	5	รายล้วนเป็นบรษิทัช้ันน�าทีมี่ช่ือเสยีง	และได้รบัความไว้วางใจจากกองทนุบ�านาญต่างๆ	

ทั่วโลก	เรามาท�าความรู้จักกับบริษัทเหล่านี้กันสักนิดนะครับ

	 1.	BlackRock	ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี	ค.ศ.	1988	มีส�านกังานใหญ่อยูท่ีก่รงุนวิยอร์ก	สหรฐัอเมรกิา	

เมื่อปี	 ค.ศ.	 2006	 บริษัทได้ควบรวมกิจการกับ	Merrill	 Lynch	 Investment	Managers	 และ 

ในปี	2009	ได้ควบรวมกิจการกับ	Barclays	Global	Investors	(BGI)	การควบกิจการทั้ง	2	ครั้ง

ท�าให้	BlackRock	เป็นบรษัิทจัดการกองทุนขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก	มีสนิทรพัย์ภายใต้การบรหิารรวม	3.56	ล้านล้านดอลล่าร์สหรฐัฯ	

(ประมาณ	110	ล้านล้านบาท	-	ใหญ่กว่า	GDP	ประเทศไทยประมาณ	6	เท่า)	โดยมีความช�านาญหลากหลาย	ทั้งตราสารหนี้	

ตราสารทุน	 อสังหาริมทรัพย์	 การลงทุนทางเลือก	 ฯลฯ	 ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นนักลงทุนสถาบัน	 ได้แก่	 กองทุนบ�านาญ	

ธนาคารกลาง	มูลนธิ	ิบรษิทัประกนัชวีติ	เป็นต้น	BlackRock	เป็นบรษิทัมหาชน	จดทะเบยีนทีต่ลาดหลกัทรพัย์นวิยอร์ก	มบุีคลากร

จ�านวนกว่า	5,500	คนประจ�าอยู่ใน	60	ประเทศทั่วโลก	

	 2.	Deutsche	Asset	Management	เป็นบรษิทัลกูของ	Deutsche	Bank	ซึง่เป็นสถาบนั

การเงินชั้นน�าของโลก	มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและได้รับอันดับเครดิต	A+	จาก	Standard	

&	Poor’s	ธรุกจิจดัการกองทนุมีสนิทรพัย์ภายใต้การบรหิารรวม	1.56	ล้านล้านดอลล่าร์สหรฐัฯ	

(ประมาณ	48	ล้านล้านบาท)	ภายใต้	Deutsche	Asset	Management	มีหน่วยงานย่อย	4	หน่วยงาน	โดยหน่วยงานที่บริหาร
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กองทุนให้ส�านักงานประกันสังคม	 มีชื่อว่า	 DB	 Advisors	 เป็นหน่วยงานจัดการลงทุนที่มีความช�านาญด้านการบริหารกองทุน

ตราสารหนีใ้ห้กบันกัลงทุนสถาบนั	ปัจจุบนับรษัิทบรหิารสนิทรพัย์รวม	243	พนัล้านดอลล่าร์สหรฐัฯ	(ประมาณ	7.7	ล้านล้านบาท)	

มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง	 Frankfurt	 ประเทศเยอรมนี	 และมีบุคลากรด้านการลงทุนจ�านวน	 255	 คน	 กระจายอยู่ใน 

ส�านักงานต่างๆ	7	ประเทศทั่วโลก	ลูกค้าสถาบันส่วนใหญ่ของบริษัท	ได้แก่	กองทุนบ�านาญ	มูลนิธิ	บริษัทประกันชีวิต	เป็นต้น	

	 3.	Loomis	Sayles	เป็นบริษัทเก่าแก่	ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1926	

(พ.ศ.	 2469)	 ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีเมืองบอสตัน	 สหรัฐอเมริกา	 

มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม	139	พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	(ประมาณ	

4.7	 ล้านล้านบาท)	 มากกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นเงินของนักลงทุนสถาบัน	 เช่น	 

กองทุนบ�านาญ	 และธนาคารกลางต่างๆ	 Loomis	 มีความช�านาญโดดเด่นด้านการลงทุนในตราสารหนี้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 

การลงทุนในหุ้นกู้เอกชน	 เนื่องจากมีทีมที่เข้มแข็งท�าหน้าที่วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงของบริษัทที่เข้าไปลงทุน	 บริษัท 

มีจ�านวนบุคลากรรวม	491	คน	โดยบุคลากรของบริษัทจ�านวน	111	คนได้รับคุณวุฒิ	Chartered	Financial	Analyst	 (CFA)	

Loomis	เป็นบริษัทในเครือ	Natixis	Global	Asset	Management	ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทจัดการกองทุนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ	17	

ของโลก	มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม	719	พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	(ประมาณ	22	ล้านล้านบาท)

	 4.	 Franklin	 Templeton	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 ค.ศ.	 1947	 (พ.ศ.	 2490)	 โดย	

Rupert	 H.	 Johnson	 ชื่อ	 Franklin	 ต้ังขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติให้กับ	 Benjamin	 

Franklin	ซึ่งเป็นนักเขียน	นักวิทยาศาสตร์	และนักปรัชญาชาวอเมริกัน	บริษัทเติบโต

อย่างรวดเร็ว	ส่วนใหญ่มาจากการซื้อกิจการ	โดยเหตุการณ์ที่ส�าคัญคือการซื้อกิจการ

บริษัท	Rothschild	Fund	Management	Company	ในปี	1988	และซื้อกิจการจาก	

Sir	 John	 Templeton	 ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนระดับต�านานด้านการลงทุนในหุ้น	 

เมื่อปี	 1992	 ท�าให้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น	 Franklin	 Templeton	 Investments	 บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม	 

670	พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง	San	Mateo	รัฐแคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกา

	 5.	Payden	&	Rygel	ก่อตั้งเมื่อปี	ค.ศ.	1983	โดยสุภาพสตรี	2	ท่าน	คือ	 

คณุ	Joan	Payden	และ	คณุ	Sandra	Rygel	ปัจจบุนั	Payden	&	Rygel	จดัเป็นบรษัิท

จดัการกองทุนอิสระ	 (ถือหุ้นโดยผู้บริหารของบริษัท	100%)	รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

ในสหรัฐอเมริกา	มีกองทุนภายใต้การบริหาร	55	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	(ประมาณ	

1.7	ล้านล้านบาท)	ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	Los	Angeles	รัฐแคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกา	และมีส�านักงานสาขาอีก	4	แห่ง	ได้แก่	

London,	Dublin,	Frankfurt	และ	Hong	Kong	
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สิทธิประโยชน์

	 กฎหมายประกนัสงัคมก�าหนดประเภทสทิธปิระโยชน์	7	กรณี

โดยจดัเป็น	3	กลุม่	กลุม่แรก	ได้แก่	กรณปีระสบอนัตราย/เจบ็ป่วย	

ทุพพลภาพ	 และตายที่เกิดข้ึนมิใช่จากการท�างานรวมทั้งกรณี 

คลอดบุตรซึ่งได้ใช้มาตั้งแต่เริ่มกฎหมายประกันสังคมในปี	2533	

อาจกล่าวได้ว่า	 สิทธิประโยชน์กลุ่มนี้เป็นลักษณะประกันจ่ายขาด 

หากไม่ได้ใช้สทิธเิม่ือพ้นระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด	สทิธดิงักล่าว

เป็นอนัสิน้สดุ	เช่น	หลงัจากสิน้สภาพความเป็นผู้ประกันตนโดยลาออก

หรอืถกูเลิกจ้างและพ้นจากระยะเวลาคุม้ครองสทิธเิป็นเวลา	6	เดอืน

สิทธิที่เคยได้รับเป็นอันสิ้นสุด	 กลุ่มที่	 2	 คือกรณีชราภาพและ

สงเคราะห์บุตร	 กฎหมายประกันสังคม	 ก�าหนดให้ด�าเนินการ 

ไม่ช้ากว่า	31	ธนัวาคม	2541	ซึง่ส�านกังานประกนัสงัคมได้จดัเกบ็

เงนิสมทบเพือ่คุม้ครองสทิธปิระโยชน์ให้กบัผูป้ระกนัตนต้ังแต่ระยะ

เวลาดังกล่าว	 ส�าหรับสิทธิประโยชน์กลุ่มน้ีเป็นลักษณะประกัน 

สะสมสิทธิ	 แม้ว่าผู้ประกันตนจะสิ้นสภาพแล้วหากเมื่ออายุครบ 

ที่จะได้รับสิทธิตามที่กฎหมายก�าหนด	 ส�านักงานจะมีหนังสือแจ้ง

ให้ผู้ประกนัตนรบัสทิธกิรณชีราภาพตามระยะเวลาทีไ่ด้ส่งเงนิสมทบ

หรือหากเสียชีวิตก่อน	 ทายาทจะได้รับสิทธิประโยชน์แทน	 และ 

กลุ่มสุดท้าย	 คือกรณีว่างงาน	 โดยกฎหมายก�าหนดว่า	 หากจะ 

ด�าเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณี 

โดย...	สมพร	ทองชื่นจิตต์

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ

ดงักล่าวให้ตราเป็นพระราชกฤษฎกีาและสทิธปิระโยชน์กรณว่ีางงาน

มีลักษณะประกันจ่ายขาดเช่นกัน	 ส�าหรับหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 

รายละเอียดของสิทธิประโยชน์	มีดังนี้

	 1.	กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย	หากได้จ่ายเงินสมทบ

มาแล้ว	3	เดือนภายในช่วงระยะเวลา	15	เดือน	จะได้รับบริการ

ทางการแพทย์และเงินทดแทนการขาดรายได้	 ส�าหรับบริการ

ทางการแพทย์	ผู้ประกันตนจะใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่ตนเลือก

และเครอืข่าย	หรอืหากไปใช้บรกิารในสถานพยาบาลอืน่	จะต้องเป็น

กรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน	 โดยอาการเจ็บป่วยหากไม่ได้รับการดูแล 

เร่งด่วนจะเป็นอันตรายถงึชวีติรวมทัง้ได้รบัการดแูลส�าหรบัโรคทีม่ี 

	 วำรสำรประกันสังคมฉบับท่ีผ่ำนมำ	 ผู้เขียนได้พูดถึงกำรประกันสังคมที่เป็นหลักคิดและกำรประกันสังคมในประเทศไทย 

เริ่มจำกกองทุนเงินทดแทนเมื่อ	 38	 ปีที่ผ่ำนมำ	 ซึ่งให้กำรดูแลลูกจ้ำงเมื่อประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท�ำงำน	 

กองทุนประกันสังคมเกิดขึ้นในปี	 2533	 กล่ำวโดยรวมกำรประกันสังคมประเทศไทยให้กำรดูแลสมำชิกครบถ้วนทุกสิทธิประโยชน์ 

ที่ก�ำหนดไว้ในระบบประกันสังคมที่เป็นสำกล

การประกันสังคม (ต่อ)

	 รวมท้ังได้พูดถึงการออกแบบระบบบริหารกองทุนทั้งความคุ้มครอง	 แหล่งเงิน	 การบริหารจัดการ	 สิ่งส�าคัญที่เป็นหัวใจ 
ซ่ึงสมาชิกคาดหวังคือ	 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการดูแลจากผู้บริหารกองทุน	 ดังนั้นก่อนท่ีจะให้รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว 
คงต้องสร้างความเข้าใจขอบเขตสิทธิประโยชน์ที่ได้รับต้องสัมพันธ์กับเงินสมทบที่จ่ายเข้ามาในกองทุน	 พูดให้เข้าใจง่ายๆ	 
จ่ายในอตัราน้อยสทิธทิีไ่ด้เป็นไปตามเงนิทีจ่่าย	เนือ่งจากการบรหิารกองทนุทกุครัง้ทีม่กีารเพิม่สทิธปิระโยชน์ต้องวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิด
ขึ้นมีการประมาณการค่าใช้จ่ายและประมาณการด้านรายรับ	 (เงินสมทบและดอกผล)	 ดังนั้น	 ระยะเวลาการบริหาร 
งานกองทุนประกันสังคมท่ีผ่านมา	 จึงมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์เป็นระยะ	 ขณะเดียวกันด้านรายรับต้องมีการตรวจสอบ 
ให้มีการส่งเงินสมทบให้ครบถ้วน	 เนื่องจากกองทุนมีภาระผูกพันในการดูแลสมาชิก	 ในครั้งนี้จะกล่าวถึงสิทธิประโยชน ์
กองทุนประกันสังคมในปัจจุบัน
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ค่าใช้จ่ายสงู	เช่น	การล้างไต	การเปลีย่นไต	การปลกูถ่ายไขกระดกู	

มะเร็ง	การผ่าตัดหัวใจ	ผ่าตัดสมอง	เป็นต้น	ส่วนกรณีทันตกรรม	

ได้แก่	ถอนฟัน	อุดฟัน	ขูดหนิปนู	และผ่าฟันคดุ	เบกิจากส�านกังาน

ประกันสังคม	ครั้งละไม่เกิน	300	บาท	ปีละไม่เกิน	600	บาท	

รวมทั้งการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้	 โดย	 1-5	 ซี่	 เบิกได้ไม่เกิน	

1,300	บาท	มากกว่า	 5	 ซี่	 เบิกได้ไม่เกิน	1,500	บาท	 และ 

การใส่ฟันเทยีมทัง้ปาก	เบกิได้ไม่เกนิ	4,500	บาท	แต่หากใส่ฟันเทยีม

ปากบนหรือปากล่าง	เบิกได้ไม่เกิน	2,400	บาท	ทั้งนี้	ฟันเทียม

ดังกล่าวเบิกได้	5	ปีครั้ง

	 ส�าหรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีที่ต้องหยุดพัก 

รักษาตัวตามค�าสั่งแพทย์	 ผู ้ประกันตนจะได้รับในอัตรา 

ร้อยละ	50	ของค่าจ้าง	ครั้งละไม่เกิน	90	วัน	หรือปีละไม่เกิน	

180	วัน	โรคเรื้อรังไม่เกิน	365	วัน	(โรคเรื้อรัง	ได้แก่	มะเร็ง	

ไตวายเรือ้รงั	เอดส์	โรคหรอืการบาดเจบ็ของสมอง	เส้นเลอืดสมอง	

หรือกระดูกสันหลังเป็นเหตุให้เป็นอัมพาต	 ความผิดปกติของ 

กระดูกหักที่มีภาวะแทรกซ้อน	 ได้แก่	 กระดูกหักที่มีการติดเช้ือ	

กระดูกตดิช้า	กระดกูไม่ตดิ	กระดกูผดิปกตหิรอืเหลก็ดามกระดกูหกั

โรคหรอืการเจบ็ป่วยอืน่ๆ	ทีต้่องรกัษาตัวอย่างต่อเนือ่งโดยไม่สามารถ

ท�างานติดต่อกันได้เกินกว่า	 180	 วัน	 ทั้งนี้โดยการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการแพทย์)

	 2.	กรณีคลอดบุตร	หากได้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว	7	เดือน

ภายในช่วงระยะเวลา	 15	 เดือน	 ส�าหรับผู้ประกันตนหญิงได้รับ 

ค่าคลอด	 13,000	 บาท/ครั้ง	 และเงินสงเคราะห์การหยุดงาน 

เพ่ือการคลอดบุตรร้อยละ	 50	 ของค่าจ้างเป็นเวลา	 90	 วัน	 

ส่วนผู้ประกันตนชายจะได้รับค่าคลอดบุตร	13,000	บาท

	 3.	กรณีทุพพลภาพ	หากได้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว	3	เดือน

ภายในช่วงระยะเวลา	15	เดอืน	จะได้รบัเงนิทดแทนการขาดรายได้

ร้อยละ	50	ของค่าจ้างเป็นระยะเวลาตลอดชีวิตและสิทธิอื่นๆ	คือ	

ค่ารกัษาพยาบาลส�าหรบัโรงพยาบาลรฐับาลทัง้ประเภทผูป่้วยนอก

และผู้ป่วยในเท่าท่ีจ่ายจรงิตามความจ�าเป็น	ส่วนโรงพยาบาลเอกชน	

ผู้ป่วยนอกเดือนละไม่เกิน	 2,000	 บาท	 ผู้ป่วยในเดือนละไม่เกิน 

4,000	 บาท	 พร้อมค่าพาหนะเหมาจ่ายเดือนละ	 500	 บาท	 

ซ่ึงผู้ทุพพลภาพจะได้รับบัตรประจ�าตัวเพ่ือความสะดวกในการ 

ใช้บริการ	 ได้รับอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ�าบัดรักษา 

การฟื้นฟูสมรรถภาพ	 และหากเสียชีวิตจะได้รับค่าท�าศพและ 

เงินสงเคราะห์ให้กับทายาท

	 4.	กรณีตาย	 หากผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว	 

1	เดือนภายในระยะเวลา	6	เดือน	จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นค่า

จัดการศพซ่ึงปัจจุบันจ�านวน	 40,000	 บาทและเงินสงเคราะห ์

ให้กบัทายาทหากผู้ประกนัตนจ่ายเงนิสมทบมาแล้วตัง้แต่	36	เดอืน

ขึ้นไปแต่ไม่ถึง	10	ปีจะได้รับจ�านวน	1.5	เดือน	แต่หากจ่ายเงิน

สมทบมาแล้วตั้งแต่	10	ปีขึ้นไปจะได้รับจ�านวน	5	เดือน

	 5.	กรณีชราภาพ	ผู้ประกันตน

จะได้รับสิทธิเม่ือผู้ประกันตนสิ้นสภาพ 

(เกษยีณอายุ)	โดยกฎหมายก�าหนดอายุ	

55	 ปีขึ้นไป	 หากมีอายุครบ	 55	 ปี 

แต่ยังท�างานและเป็นผู ้ประกันตน	 

เงนิสมทบทีน่�าส่งกองทนุประกนัสงัคม

จะมีผลให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น

ส�าหรบัประโยชน์ทดแทนกรณชีราภาพ

มี	 2	 ประเภท	 คือ	 บ�านาญชราภาพ	

โดยส�านักงานจะจ่ายเงินบ�านาญ 

ให ้ทุกเดือนจนกว ่าผู ้รับบ�านาญ 

จะเสียชีวิตและหากเสียชีวิตภายใน	 

60	 เดือนจะได้รับเงินอีกก้อนหนึ่ง	 

การที่ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบ�านาญ

17วารสารประกันสังคม



นั้นจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้ว	 180	 เดือน	 (15	 ปี)	 

ส�าหรบัผูป้ระกนัตนทีจ่า่ยเงนิสมทบน้อยกว่า	180	เดือน	จะได้รบั

เป็นเงินบ�าเหน็จชราภาพ	 (เงินก้อน)	 โดยได้รับในส่วนเงินสมทบ

ของตนและนายจ้างพร้อมดอกผลและหากจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า	

12	เดือน	จะได้รับเฉพาะเงินสมทบของตนเท่านั้น

	 6.	กรณสีงเคราะห์บตุร	ผูป้ระกนัตนจะได้รบัสทิธปิระโยชน์

ส�าหรับบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน	6	ปี	คราวละไม่เกิน	

2	คน	เม่ือได้จ่ายเงนิสมทบมาแล้ว	12	เดอืน	ภายในช่วงระยะเวลา	

36	เดือน	ซึ่งปัจจุบันได้รับเดือนละ	400	บาท/คน

	 7.	กรณว่ีางงาน	การเกดิสิทธกิรณีว่างงานเม่ือผู้ประกนัตน

ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดหรือลาออก	 การจะได้รับเงินทดแทน

การขาดรายได้จะต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้ว	 6	 เดือน	 

ภายในระยะเวลา	 15	 เดือน	 และสิ่งแรกที่ต้องด�าเนินการ	 คือ 

ต้องขึ้นทะเบียนเพื่อหางานท�ากับส�านักงานจัดหางานจังหวัดหรือ

ส�านักจัดหางานเขตพื้นที่ในกรุงเทพฯ	 ซึ่งส�านักงานดังกล่าว 

จะส่งข้อมลูให้ส�านกังานประกนัสงัคม	โดยผูป้ระกนัตนจะได้รบัเงนิ

ทดแทนการขาดรายได้ตามสาเหตุท่ีว่างงาน	 ถ้าถูกเลิกจ้างจะได้

รับในอัตราร้อยละ	50	ของค่าจ้างเป็นเวลาไม่เกิน	180	วันหรือ

ถ้าลาออกจะได้รับในอัตราร้อยละ	30	ของค่าจ้างเป็นเวลาไม่เกิน	

90	 วัน	 ทั้งนี้จะต้องมีการรายงานตัวกับส�านักงานจัดหางาน 

เดือนละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อหางานท�าและเพื่อให้ผู้ว่างงานมีงานท�า 

โดยเร็ว

	 ส่ิงที่น�าเสนอมาทั้งหมดคือระบบประกันสังคมท่ีรัฐมีหน้าท่ี

ดูแลประชาชนให้ได้รับความคุ้มครอง	 แม้ว่าประชาชนบางกลุ่ม 

มีความเข้าใจบริบทนี้	 แต่อาจมีบางกลุ่มที่มีความเข้าใจน้อยและ 

มีความคาดหวังสูง	 โดยสูงกว่าบทบาทหน้าท่ีท่ีตนเองมีส่วนร่วม

กับระบบดังกล่าว	 ดังนั้นหากมีความเข้าใจและเพียงพอก็จะเข้าใจ

ความหมายที่แท้จริงของชีวิต	 ดังเช่นมหาเศรษฐีของโลกที่เข้าใจ

ชีวิตไม่ฟุ้งเฟ้อใช้ชีวิตง่ายๆ	เขาคือ	วอร์เรน	บัฟเฟตต์	ได้ให้ข้อคิด

ที่สุดของชีวิต	คือมีปัจจัย	4	อย่างพอเพียงนั่นคือ

	 1.	มหาเศรษฐีหรือยาจกกินข้าวแล้วอิ่ม	1	มื้อเท่ากัน

	 2.	มหาเศรษฐีหรือยาจกมีเสื้อผ้ากี่ชุดก็ใส่ได้ทีละชุดเท่านั้น

	 3.	มหาเศรษฐีหรือยาจกมีบ้านหลังใหญ่แค่ไหนพื้นที่ 

ที่ใช้จริงๆ	ก็เหมือนกันคือ	ห้องนอน	ห้องน�้า	ห้องครัว	เหมือนกัน

	 4.	มหาเศรษฐีหรือยาจกจะมียารักษาดีแค่ไหนยื้อชีวิต 

ไปได้นานเพียงไร	สุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกัน

.....มองทะลวุตัถนุยิมและเหน็ความหมายทีแ่ท้จรงิของชวีติ.....

(http://growth.exteen.com,20081024/entry)
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โดย...	จารุณี	บริบาลบุรีภัณฑ์

กองวิจัยและพัฒนา

ระบบการประเมินผล...สำ�คัญไฉน

	 ระบบกำรติดตำมประเมินผลมีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนของทุกองค์กรและทุกภำคส่วน	 เนื่องจำกระบบเป็นตัวช่วย 

ให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำตลอดจนปัญหำอุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้น	อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบใช้เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผน

ค้นหำวิธีปรับปรุงงำนและบริหำรจัดกำรแผนงำนโครงกำรให้ได้ผลที่ดีขึ้นในระยะต่อไป

	 ระบบการตดิตามประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลต้องอาศัยดัชนชีีว้ดัความส�าเรจ็ในหลายมติิและหลายระดบั	ได้แก่	
การจัดท�าระบบฐานข้อมูล	การสร้างดัชนีชี้วัด	การพัฒนาดัชนีชี้วัดให้มีความยืดหยุ่น	การมีส่วนร่วมในการก�าหนดและจัดท�าดัชนี 

ชีว้ดัของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	และการเผยแพร่ให้ความรูค้วามเข้าใจและความส�าคญัของการประเมนิผล
แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการตดิตามประเมนิผลและน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จรงิ	 หากองค์กรใด
หรือภาคส่วนใดไม่เห็นความส�าคัญของระบบการประเมินผล	 หรือไม่มีระบบการประเมินผลที่ดี	 
จะส่งผลเสียหายได้อย่างไม่น่าเชื่อ

 	 ตวัอย่างของระบบการประเมินผลท่ีไม่มีประสทิธภิาพและส่งผลกระทบร้ายแรงในวงกว้าง	ได้แก่
ระบบการประเมินผลการศกึษาไทย	ซึง่เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาประเทศไทยได้ตืน่ตวัท�าการปฏริปูการศกึษา
ตั้งแต่ปี	2542	โดยเพิ่มงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการประมาณ	2	เท่า	ขณะนี้งบประมาณ
ด้านการศึกษาไทยไม่ได้ต�่ากว่าประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาคเดียวกัน	 เพิ่มเงินเดือนให้ครูเกือบเท่าตัว	 
ส่วนเวลาเรียนของนักเรียนไทยโดยเฉลี่ยก็ไม่น้อยกว่าต่างประเทศ	 แต่ผลของการปฏิรูปการศึกษาไทย 
กว่า	10	ปีทีผ่่านมากลบัพบว่า	คะแนนสอบนกัเรียนไทยไม่ว่าจะวดัจากข้อสอบมาตรฐานในประเทศไทย
อย่าง	O-NET	หรือระหว่างประเทศอย่าง	PISA	และ	TIMSS	มีคะแนนตกต�่าลงเรื่อยๆ	จนอยู่ใน
อนัดบัรัง้ท้ายของประเทศในภมูภิาค	ในขณะทีบ่างประเทศสามารถพฒันาให้คะแนนสอบของนกัเรยีน
สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 	 ดร.อัมมาร	สยามวาลา	นักวิชาการเกียรติคุณ	ทีดีอาร์ไอ	กล่าวถึงปัญหาคุณภาพการศึกษา
ไทยไว้ในงานสัมมนาวิชาการประจ�าปีของทีดีอาร์ไอ	 ในหัวข้อ	 “กำรปฏิรูปกำรศึกษำรอบใหม่ :  
สู่กำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง”	 ว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากการขาดทรัพยากร	 แต่เกิดจากความ 

ล้มเหลวของระบบการประเมินผลการศึกษาไทย	ส่วน	รศ.ดร.สมเกียรติ	ตั้งกิจวานิจ	รองประธาน	ทีดีอาร์ไอ	 เสนอแนะแนวทาง
แก้ไขในงานดังกล่าวไว้	ดังนี้
	 1.	 ด้านการประเมินผลนักเรียน	 ควรจัดให้มีการสอบมาตรฐานทุกระดับชั้นเรียนเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นและ 
การเข้ามหาวิทยาลัย	และควรปรับปรุงข้อสอบให้เน้นวัดความเข้าใจมากกว่าเน้นเนื้อหาจากการท่องจ�า
	 2.	 ด้านการประเมินผลโรงเรียน	 ควรเปิดเผยผลคะแนนสอบมาตรฐานเฉล่ียเป็นรายโรงเรียนต่อสาธารณะ	 โดยเปิดเผย
คะแนนเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ	ในเขตเดียวกันและทั่วประเทศให้ผู้ปกครองได้ทราบ	และใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา	รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาให้มากขึ้น
	 3.	 ด้านการประเมนิผลคร	ู ควรใช้การเปลีย่นแปลงของคะแนนสอบทีส่ะท้อนถงึพฒันาการของนกัเรยีนในการประเมินผลครู	
โดยให้รางวัลผู้บริหารโรงเรียนและขึ้นเงินเดือนครูตามความสามารถในการยกระดับผลการเรียนของนักเรียนที่สอน

	 ผูเ้ขยีนหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าแนวคดิเกีย่วกบัการปรบัปรงุระบบการตรวจประเมนิคณุภาพสถานศกึษาโดยใช้ผลสมัฤทธิ์ 

ของนักเรียนเป็นตัวชี้วัดการประเมินให้มากขึ้น	และเชื่อมโยงผลการประเมินกับการจัดสรรงบประมาณและผลตอบแทนที่ให้

แก่ครูและผู้บริหารของสถานศึกษานี้	 น่าจะเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อส�านักงานประกันสังคมในการพิจารณาปรับปรุง

การตรวจประเมินคุณภาพสถานพยาบาลและการปรับปรุงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในโครงการ

ประกันสังคมได้ไม่มากก็น้อย	เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้รับการดูแลรักษาที่ดีและมีคุณภาพอย่างแท้จริง
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1.	 ไม่ทานอาหารเช้า	หลายคนคดิว่าไม่ทานอาหารเช้า	จะท�าให้

ระดับน�้าตาลในเลือดต�่า	 แต่นี่จะเป็นสาเหตุให้สารอาหาร 

ไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ	ท�าให้สมองเสื่อม

2.	 กินอาหารมากเกินไป	 การกินมากเกินไปจะท�าให ้

หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว	 เป็นสาเหตุให้เกิดโรค 

ความจ�าสั้น

3. การสบูบหุรี	่เป็นสาเหตใุห้เป็นโรคสมองฝ่อ

และเป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์

4.	 ทานของหวานมากเกินไป  

การกินของหวานมาก	 จะไปขัดขวาง

การดูดกลืนโปรตีนและสารอาหาร 

ที่เป็นประโยชน์	 เป็นสาเหตุของ 

การขาดสารอาหารและขัดขวาง 

การพัฒนาของสมอง

5.	 มลภาวะ	สมองเป็นส่วนทีใ่ช้พลงังาน

มากที่สุดในร่างกาย	 การสูดเอาอากาศ 

ที่เป็นมลภาวะเข้าไป	จะท�าให้ออกซิเจนในสมองมีน้อย	ส่งผลให้

ประสิทธิภาพของสมองลดลง

นิสัย 10 อย่าง ที่ท�าให้สมองพัง

	 	 สมอง	 คืออวัยวะส�าคัญ	 มีหน้าที่ควบคุมและสั่งการ	 การเคลื่อนไหว	 พฤติกรรมการรับรู้	 อารมณ์	

ความจ�า	 และรักษาสมดุลภายในร่างกาย	 เช่น	 การเต้นของหัวใจ	 ความดันโลหิต	 และอุณหภูมิ	 เป็นต้น	 

แต่คนเรามักไม่รู้ตัวเองว่าพฤติกรรมบางอย่างที่กระท�าลงไป	 นอกจากจะเป็นการท�าร้ายร่างกายแล้ว	 

ยังท�าร้ายสมองด้วย	เช่น

6.	 การอดนอน	 การนอนหลับจะท�าให้สมองได้พักผ่อน	 

การอดนอนเป็นเวลานาน	จะท�าให้เซลล์สมองตายได้

7.	 นอนคลุมโปง	 การนอนคลุมโปง	 จะเป็นการเพิ่ม

คาร์บอนไดออกไซด์ให้มากข้ึนและลดออกซิเจนให้น้อยลง	 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของสมอง

8.	ใช้สมองในขณะที่ ไม่สบาย	การท�างานหรือ

เรียนขณะท่ีก�าลังป่วย	จะท�าให้ประสทิธภิาพ

การท�างานของสมองลดลง	เหมอืนกบัการ

ท�าร้ายสมองไปในตัว

9.	 ขาดการใช้ความคิด	 การคิด 

เป ็นสิ่งที่ดีที่สุดในการฝ ึกสมอง	 

การขาดการใช้ความคิดจะท�าให้ 

สมองฝ่อ

10.	 เป็นคนไม่ค่อยพูด	 ทักษะทาง 

การพูดจะเป็นตัวแสดงถึงประสิทธิภาพ

ของสมอง

 เมือ่เรารูว่้าสมองมีความส�าคญัมากกบัเราแคไ่หน	เราจงึ

ควรที่จะหันมาบ�ารุงสมอง	 แทนการท�าร้ายสมองกันดีกว่า	

นะคะ

ขอบคุณที่มาจาก : fwmail 
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 5 วิธีดูแลสุขภาพเท้า

ช่วงหน้าฝน
 เฮ้อ (--) เมื่อถึงฤดูฝนทีไร ก็มักจะมีน�้ำท่วมบนถนน 

ฟุตปำธ ถนนซอย เรำก็เลยต้องอยู่ในภำวะจ�ำยอมต้อง 

ถอดรองเท้ำออก แล้วเดินลุยน�้ำ (อ๊ึยส์...) ที่เต็มไปด้วย 

ควำมสกปรกเพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินลุยน�้ำที่ท่วมขัง

ตำมถนนต่ำงๆ มี 5 วิธี พิทักษ์เท้ำคู่สวย มำฝำกกัน...

	 1.	ไม่ควรเดินเท้าเปล่า	 เพราะอาจเกิดการบาดเจ็บ 

หรอืเป็นแผลบรเิวณเท้าเนือ่งจากถกูแก้วบาด	หรอืตอไม้ทิม่ต�า	

และเมื่อมีบาดแผลดังกล่าวแล้วยังเดินย�่าน�้าต่อจะเกิดอันตราย

จากการติดเชื้อสูงขึ้นไปอีก

	 2.	ขณะเดินอยู่ในน�้า	ควรยกเท้าเหนือน�้า	เมื่อต้องการ

จะก้าวเท้าต่อไป	ไม่ควรก้าวเท้าโดยให้เท้าอยู่ใต้น�้า	เพราะการ 

กระท�าเช่นน้ีจะท�าให้เดินช้าลง	 และใช้เวลาลุยน�้านานข้ึน	 

โดยได้ระยะทางน้อย

	 3.	เมือ่พ้นเขตน�า้ท่วมแล้ว	ต้องรบีหาน�า้สะอาดล้างเท้า

ในทนัท	ีโดยใช้น�า้สะอาดให้มากพอ	ถสูบูบ่รเิวณผวิหนงัทีส่มัผสั

กับน�้า	เน้นตรงซอกเท้า	ซอกเล็บด้วย	บริเวณซอกเล็บควรใช้

แปรงอ่อนๆ	 จุ่มสบู่เล็กน้อยและถูเบาๆ	 ท�าให้เชื้อโรคหรือ 

ไข่พยาธิต่างๆ	หลุดออกไปได้หมด	หรือจะแช่เท้าในอ่างบรรจุ

น�้าสะอาดสัก	15-30	นาที	แล้วเช็ดเท้าให้แห้ง	อาจใช้แป้งฝุ่น

โรยสักเล็กน้อยเพื่อเป็นการหล่อลื่นผิวหนัง

	 4.	ถ้ามีอาการคันบริเวณผิวหนังซ่ึงจุ่มน�้า	 แสดงว่า

ผิวหนังได้รับการระคายเคืองมากจากสิ่งปฏิกูลในน�้า	 ควรทา 

ยาแก้คัน	 เช่น	 คาลาไมน์	 หรือครีมแก้คันอื่นๆ	 เช่น	 

ไทรแอมซิโนโลน

	 5.	สิ่งของที่เปียกน�้า	 ได้แก่	 รองเท้า	 พรมรถยนต์	 

เบาะรถยนต์	ควรน�าไปตากแดดให้แห้งสนิท	เพื่อขจัดความชื้น	

รวมถึงเป็นการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ	 ที่อาจติดค้างอยู่ในสิ่งของ 

ดังกล่าวให้หมดไป

 เอ้ำ! ได้ยินกันแล้วก็รีบไปปฏิบัติตำมกันด้วย  

เพือ่สขุภำพทีด่ขีองเท้ำของเรำ... ไม่งัน้เป็นโรคเท้ำเป่ือยกนัล่ะ

ก็จะหำว่ำไม่เตือน...

ที่มา : www.dek-d.com

ค�าถาม	:	 ลูกจ้างที่เสียชีวิตเนื่องจากการท�างานจะได้รับ 
	 	 ค่าท�าศพเท่ากับลูกจ้างที่เสียชีวิตไม่เนื่องจากการ 
	 	 ท�างานหรือไม่
ค�าตอบ	:	 สิทธท่ีิจะได้รบัจะไม่เท่ากันโดยจะได้รบัค่าท�าศพ	ดงันี ้
  ลูกจ้างที่เสียชีวิตเน่ืองจากการท�างาน	 จะได้รับ 
	 	 ค่าท�าศพ	 เป็นจ�านวนเงิน	 100	 เท่า	 ของอัตรา 
	 	 ค่าจ้างข้ันต�่ารายวันสูงสุด	 ลูกจ้างที่เสียชีวิต	
	 	 ไม่เนื่องจากการท�างาน	จะได้รับค่าท�าศพ	จ�านวน 
	 	 40,000	บาท
ค�าถาม	:	 ผู้ประกันตน	ตามมาตรา	40	หากเสียชีวิตจะได้รับ 
	 	 ค่าท�าศพหรือไม่
ค�าตอบ	:	 ผู้ประกันตน	ตามมาตรา	40	ทีจ่่ายเงนิสมทบมาแล้ว 
  ไม่น้อยกว่า	6	เดอืน	เม่ือเสยีชีวติมีสทิธไิด้รบัค่าท�าศพ
	 	 จ�านวน	20,000	บาท
ค�าถาม	:	 ท�างานและส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
	 	 ได้เพียง	1	ปี	หากลาออกจะไดร้ับสทิธกิรณีว่างงาน 
	 	 หรือไม่
ค�าตอบ	:	 ผูป้ระกนัตนทีส่่งเงนิสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า	6	เดอืน 
	 	 ภายในระยะเวลา	 15	 เดือน	 ก่อนการว่างงาน	 
	 	 หากลาออกจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 
  ในระหว่างการว่างงานในอตัราร้อยละ	30	ของค่าจ้าง 
  ที่น�าส่งเงินสมทบ	ครั้งละไม่เกิน	90	วัน
ค�าถาม	:	 ผู้ประกันตนที่ว่างงาน	 จะต้องไปยื่นเรื่องขอรับเงิน 
	 	 ทดแทนกรณีว่างงานที่ส�านักงานประกันสังคมที่ 
	 	 ได้ขึ้นทะเบียนไว้ใช่หรือไม่
ค�าตอบ	: สทิธปิระโยชน์กรณว่ีางงาน	ผูป้ระกนัตนต้องไปยืน่เรือ่ง 
  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานที่ส�านักจัดหางานของรัฐ 
	 	 ภายใน	 30	 วันนับแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง 
	 	 หรือสิ้นสุดสัญญา
ค�าถาม	:	 ผูป้ระกนัตนจ่ายเงนิสมทบมา	10	เดอืน	แล้วออกไป 
	 	 ท�ากิจการของตัวเอง	 จะมีสิทธิได้รับเงินชราภาพ 
	 	 หรือไม่
ค�าตอบ	:	 จะได้รับเงินบ�าเหน็จชราภาพเป็นเงินก้อน	 เท่ากับ 
	 	 จ�านวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู ้ประกันตน	 
	 	 เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 
	 	 และชราภาพเมื่ออายุครบ	55	ปีบริบูรณ์

ถามมา...

     ตอบไป
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	 แวะคุยกับหมอฉบับน้ี	 ขอพาทุกท่านไปสนทนากับนายแพทย ์

เอกชัย	กาญจนาการ	 แพทย์ที่ปรึกษาศัลยกรรมประสาท	 โรงพยาบาล

สายไหม	 ซึ่งเป็นแพทย์ที่รักษาอาการของคุณอภิเชษฐ์	 เดี่ยวมานะเดช	 

ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์	 จนท�าให้คอหัก	 มาติดตามกันเลยครับ 

ว่าคุณหมอมีวิธีการรักษาผู้ประกันตนท่านนี้อย่างไร.....

นายสังคม	 :		ต้องใช้เวลาในการรักษาพยาบาลนานแค่ไหน 

	 	 ครับ?

คุณหมอ	 :	ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้มีความพอใจแค่ไหน	 ถ้าจะให ้

	 	 เป็นปกติเหมือนก่อนเกิดอุบัติเหตุ	 ก็ต้องรักษา 

	 	 ไปจนตลอดชีวิต	ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้	 เพราะหาก 

	 	 เกิดอุบัติเหตุแล้ว	 ก็หมายถึง	 อวัยวะส่วนใด 

	 	 ส่วนหนึ่งได้ช�ารุดลงไปแล้ว	 หน้าที่ของหมอ 

	 	 ก็จะไปช่วยดูแลในส่วนที่ยังไม่ช�ารุด	 ให้เกิดการ 

	 	 ช�ารุดน้อยที่สุด

นายสังคม	 :		คุณหมอต้องนัดให้คนไข้มาตรวจและติดตาม 

	 	 อาการอีกหรือไม่ครับ?

คุณหมอ	 :		หลักจากที่คนไข้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้ว	 ช่วงนี้ 

	 	 กน็ดัให้มาตรวจดอูาการตามปกติ	ดวู่าทีไ่ด้ท�าการ 

	 	 ผ่าตัดไปแล้วนั้น	ติดกันดีหรือไม่	มีเบี้ยวหรือไม่	 

	 	 และเวลาคนไข้หายใจ	ยังมีการเกร็งอยู่หรือไม่	

นายสังคม	 :		สุดท้ายนี้	 ขอให้คุณหมอแนะน�าการปฏิบัติตัว 

	 	 ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุให้ด้วยครับ?

คุณหมอ	 :		ผู้ท่ีประสบอุบัติท่ีเหตุทางรถยนต์ส่วนใหญ่จะรัด 

	 	 เขม็ขดันริภยัเพือ่ป้องกนัตวัเองอยู่แล้ว	ถ้ารถเกดิ 

	 	 ชนกันจริงๆ	ก็คงต้องตั้งสติ	พยายามเกร็งศีรษะ 

	 	 ถ้าเหยยีบเบรกแล้วตวัต้องดนัชดิเบาะเลย	กระดกู 

	 	 ที่คอจะได้ไม่กระทบกระเทือนมากครับ

นายสังคม	 :		ตอนทีค่ณุหมอพบคนไข้ครัง้แรก	มอีาการอย่างไร 

	 	 บ้างครับ?	

คุณหมอ	 :		คนไข้ประสบอุบัติเหตุมา	 อาการโดยรวมคือ	 

	 	 ขยับแขนขาไม่ได้เลย	หายใจเองไม่ไหว	

นายสังคม	 :		คณุหมอได้ท�าการรกัษาอาการของคนไข้อย่างไร 

	 	 บ้างครับ?

คุณหมอ	 :		ปัญหาทีพ่บจากการเกดิอบุตัเิหตจุากรถยนต์	คอื 

	 	 มกีารป้องกนัแค่ตวั	แต่คอไม่ได้ป้องกนั	ส่วนใหญ่	

	 	 คอจะสะบัด	 ส�าหรับคนไข้รายน้ี	 คอเคลื่อน 

	 	 ออกจากกันเลย	 เบื้องต้นก็เอ็กซเรย์ดูว่ากระดูก 

	 	 ของหมอนรองกระดูกโดนกระแทกช�้าแค่ไหน	 

	 	 และตวัไขสนัหลงัมเีลอืดออกหรอืไม่	หลังจากนัน้ 

	 	 ก็ส่งตัวไปท�าแม่เหล็กด่วน	ผลพบว่า	ไขสันหลัง 

	 	 ช�้ามากเกือบท้ังหมด	 การรักษาท่ีดีที่สุดคือ	 

	 	 การผ่าตัด	 เพราะต้องการให้หมอนรองกระดูก 

	 	 ที่กดทับออกให้เร็วท่ีสุด	 และถ้าเราช่วยเรื่อง 

	 	 การบวมให้มนัน้อยลง	โอกาสทีไ่ขสนัหลงัจะตาย 

	 	 ก็น้อยกว่าปกติ	 หลังจากผ่าตัดเราต้องดูแล 

	 	 เรือ่งการหายใจเพราะคนไข้รายนีห้ายใจเองไม่ได้ 

	 	 ขยับตัวไม่ได้	 อาจเสียชีวิตด้วยเรื่องปวดบวม	 

	 	 และเรื่องแผลกดทับ	

นายสังคม	 :		ผลของการรักษา	 คนไข้มีอาการเป็นอย่างไร 

	 	 บ้างครับ?

คุณหมอ	 :		คนไข้รายน้ี	เขาขยบัตวัเองไม่ได้	โอกาสทีจ่ะกลบั 

	 	 มาเดินเหมือนคนปกติส่วนใหญ่จะพบน้อยมาก

	 ส�านกังานประกนัสงัคมต้องขอขอบคณุ	นายแพทย์เอกชยั	

กาญจนาการ	 เป็นอย่างสูงครับ	 ที่สละเวลาให้ทางทีมงานฯ	 

ได้เข้าไปสัมภาษณ์ถึงขั้นตอนการรักษาพยาบาลอาการของ 

คณุอภเิชษฐ์ฯ	ในครัง้นี	้และหวงัเป็นอย่างย่ิงว่า	การประสบอบุตัเิหตุ

ของคณุอภเิชษฐ์ฯ	ทีไ่ด้น�าเสนอนี	้จะเป็นอทุาหรณ์ให้กบัทกุท่าน

ได้ตระหนักถึงการตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาทกันนะครับ!!!

22 วารสารประกันสังคม
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O แวะคุย กับหมอ
โดย...	นายสังคม



นายสังคม	 :	รบกวนเล่าเหตุการณ์ก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาล 

	 	 ให้ฟังหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้น?

คุณอภิเชษฐ์	 :	ในขณะที่ผมขับรถก�าลังจะกลับบ้าน	 ซึ่งขับมา 

	 	 ด้วยความเร็วสงู	มอียู่ช่วงนงึถนนจะเป็นทางโค้ง 

	 	 ผมไม่สามารถบงัคบัรถได้	ท�าให้รถหลดุโค้งไปชน 

  เข้ากบัราวสะพานอย่างแรง	ต่อจากนัน้กไ็ม่รูส้กึตวั 

	 	 มาทราบทีหลังว่า	รถหน่วยกู้ภัยน�าตัวผมไปส่ง 

	 	 ที่โรงพยาบาลสายไหม	

นายสังคม	 :	ในเบือ้งต้นคณุหมอให้การรกัษาอย่างไรบ้างครบั?

คุณอภิเชษฐ์	 :	คุณหมอได้ท�า	MRI	Scan	 ให้	 เพื่อตรวจดูว่า 

  ระบบภายในได้รบัการกระทบกระเทอืนอย่างไรบ้าง 

	 	 เนือ่งจากร่างกายภายนอกไม่เป็นอะไรเลย	แขน 

	 	 ขา	 ไม่ได้หัก	 และบาดแผลที่ตัวก็ไม่มี	 แต่จะมี 

	 	 ปัญหาอยู่ที่	“คอ”	ครับ

นายสังคม	 :	ขั้นตอนในการรักษาเป็นอย่างไรบ้างครับ?

คุณอภิเชษฐ์	 :	คุณหมอท�าการผ่าตัดคอที่หักให้	 พอออกจาก 

	 	 ห้องผ่าตัดก็ยังขยับตัวไม่ได้	เหมือนเป็นอัมพาต 

	 	 เพราะตั้งแต่คอลงมาไม่มีความรู้สึกเลยครับ	 

	 	 คุณหมอได้ท�าการเจาะคอให้ผม	 เน่ืองจากผม 

	 	 หายใจเองไม่ได้	ต้องใช้เครือ่งช่วยหายใจ	ผมนอน 

	 	 รักษาตัวในห้อง	 ICU	 อยู่ประมาณ	 1	 เดือน	 

	 	 แล้วก็ย้ายมานอนห้องธรรมดา	อีก	1	เดือน	

นายสังคม	 :	แล้วตอนนี้	อาการเป็นอย่างไรบ้างครับ?

คุณอภิเชษฐ์	 :	ตอนนี้ผมออกจากโรงพยาบาลแล้ว	 สามารถ 

	 	 เดินได้และท�ากิจกรรมต่างๆ	ได้เหมือนคนปกติ 

	 	 แต่ผลข้างเคียงของการเกิดอุบัติเหตุ	 ก็คือ	 

	 	 มีอาการเหนื่อยง่ายครับ

ส่งไปก็ไม่ได้ ใช้	 อย่าไปหยิ่งทะนงว่าเป็นคนร่างกายแข็งแรง	 

ไม่เจบ็	ไม่ป่วย	แต่คณุอย่าลมืว่า	“อุบัติเหตุ”	มกัเกดิขึน้เมือ่ไร

ไม่มีใครคาดคดิได้	 แล้วย่ิงถ้าเราไม่มีเงินส�ารองไว้เพื่อสิ่งนี	้

ความเดือดร้อนต่างๆ	 ก็จะมาเยือนเราโดยไม่ทันตั้งตัว	 

แวะเยีย่มผูป้ระกนัตนฉบบันี	้ขอพาทกุท่านไปเยีย่มคณุอภเิชษฐ์	

เดี่ยวมานะเดช	 อายุ	 33	 ปี	 ปัจจุบันเป็นผู้ประกันตน	 

ตามมาตรา	33	ทีป่ระสบอบุตัเิหตทุางรถยนต์	จนท�าให้คอหกั	

มาตดิตามอ่านสาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตใุนครัง้นีข้องเขา

กันครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร....

นายสังคม	 :	พอทราบหรือไม่ครับว่า	ค่าใช้จ่ายในการรักษา 

	 	 พยาบาลครั้งนี้ประมาณเท่าไร?

คุณอภิเชษฐ์	:	 ทราบจากทางโรงพยาบาล	ประมาณ	400,000 

	 	 กว่าบาทครับ

นายสังคม	 :	โรงพยาบาลสายไหมให้การดูแลเป็นนอย่างไร 

	 	 บ้างครับ?

คุณอภิเชษฐ์	 :	คณุหมอและพยาบาล	ช่วยดแูลและให้การรักษา 

	 	 พยาบาลผมเป็นอย่างดี	 ต้องขอขอบคุณมากๆ 

	 	 ครับ

นายสังคม	 :	คิดอย่างไรกับการใช้สิทธิประกันสังคมในการ 

	 	 เข้ารับการรักษาพยาบาลบ้างครับ?	

คุณอภิเชษฐ์	 :	ความรู้สึกในตอนแรกก็มีความกังวลอยู่บ้าง	 

	 	 แต่พอได้รับการรักษาแล้ว	ทางโรงพยาบาลกใ็ห้ 

	 	 การรกัษาเหมอืนกบับคุคลทัว่ไป	ไม่ได้มกีารแบ่ง 

	 	 ว่าผู้ป่วยจะใช้สทิธขิองกองทนุอะไร	การประสบ 

	 	 อบุติัเหตุในคร้ังนีท้�าให้ผมทราบว่ามปีระกนัสงัคม 

	 	 ไว้น่ะดีแล้ว	 เพราะถ้าให้ผมจ่ายเงินเอง	 ผมคง 

	 	 จ่ายไม่ไหวเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก	

	 ทางทมีงานต้องขอขอบคณุ	คณุอภเิชษฐ์	เดีย่วมานะเดช	 

เป็นอย่างมากครับ	 ที่ ให้ โอกาสทีมงานได้เข้าไปสัมภาษณ์	 

เพื่อน�าข้อมูลมาน�าเสนอให้ทุกท่านได้อ่านกัน	 และส�านักงาน 

ประกันสังคม	 ขอเป็นก�าลังใจให้คุณอภิเชษฐ์ฯ	 หายจาก 

การป่วยโดยเร็วนะครับ!!!!
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Oเยี่ยม... ผู้ประกันตน
โดย...	นายสังคม




