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บทบรรณาธิการ 
 วนัสงกรานตปี์น้ีมีความแตกต่างจากทุกปี เน่ืองจากประชาชนถูกรัฐบาลขอร้องไม่ใหเ้ล่นสาดน ้ า เน่ืองจาก
ปัญหาภยัแลง้แลว้ในปีที่ผา่นมาซ่ึงท าใหเ้กิดภาวะขาดแคลนน ้ า ไม่เฉพาะน ้ าเพือ่การเกษตรเท่านั้น แต่อาจมีปัญหาเร่ือง
น ้ าที่จะใชใ้นการอุปโภคและบริโภคดว้ยหากฝนยงัไม่ตกลงมา ถึงขั้นมีการเสนอใหเ้ก็บค่าน ้ าประปาในอตัราสูงขึ้น
ในช่วงเดือนเมษายนน้ีเพือ่ใหป้ระชาชนรู้จกัประหยดัน ้ ามากขึ้น 

 หลงัจากเขา้สู่ปีใหม่ 2559 มาหลายเดือนความเคล่ือนไหวของขบวนการแรงงานค่อนขา้งเงียบเหงา แต่
ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนอ่ืนๆ ยงัคงมีการรณรงคใ์นประเด็นต่างๆ อยา่งทา้ทายต่อการถูกจ ากดัสิทธิเสรีภาพ
ในยคุที่ยงัไม่มีการเลือกตั้ง ตวัอยา่งที่น่าสนใจคือ การขบัเคล่ือนเพือ่ต่อตา้นการสร้างบ่อก าจดัขยะและโรงไฟฟ้าซ่ึงมีอยู่
หลายจงัหวดั โดยเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งองคก์รพฒันาเอกชนและชุมชนที่เกรงวา่จะไดรั้บความเดือดร้อนจาก
การที่รัฐบาลมีนโยบายสร้างบ่อก าจดัขยะ และโรงไฟฟ้าเพือ่แปรรูปขยะเป็นพลงังานในพื้นที่ชุมชนใกล้
กรุงเทพมหานคร คือที่ต  าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี (ใกลนิ้คมอุตสาหกรรมนวนคร) ซ่ึงชุมชน
มีการเคล่ือนไหวต่อตา้น เน่ืองจากเกรงวา่จะเกิดมลภาวะท าลายพื้นที่การเกษตรและแหล่งน ้ าส าหรับผลิตน ้ าประปา ที่
ส าคญัคือ ชุมชนในต าบลเชียงรากใหญ่มีขยะเพยีงวนัละไม่ก่ีตนั แต่กลบัตอ้งมารองรับขยะจากพื้นที่ต่างๆที่จะถูกน ามา
ก าจดัวนัละหลายร้อยตนั ทั้งน้ีเม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2559 มูลนิธิบูรณะนิเวศร่วมกบัวทิยาลยัพฒันศาสตร์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไดจ้ดัสมัมนาวชิาการ เร่ือง “ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน: กรณศูีนย์ก าจัด
ขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่” ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ซ่ึงปรากฏวา่มีประชาชนจากจงัหวดัต่างๆ ที่
ประสบปัญหาเดียวกนัมาร่วมงานอยา่งคบัคัง่ โดยมีเร่ืองที่น่ายนิดีคือ วทิยากรท่านหน่ึงที่มาจากการประปานครหลวง
ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ ที่ผา่นมาสหภาพแรงงานการประปานครหลวงไดใ้หค้วามสนใจและติดตามประเด็นปัญหาเร่ืองน้ีมา
โดยตลอด นบัเป็นการกา้วสู่บทบาท “สหภาพแรงงานที่มีความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม” ที่สหภาพแรงงาน
มิใช่ ใหค้วามส าคญัเฉพาะเร่ืองปัญหาเฉพาะหนา้ของสมาชิกเท่านั้น แต่ยงัใหค้วามใส่ใจต่อปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชนและสงัคมอีกดว้ย 

 ผา่นพน้วนัสตรีสากล 8 มีนาคม ไปอีก 1 ปี แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ีมีขอ้มูลที่น่าสนใจเก่ียวกบัสวสัดิการของ
แรงงานหญิงมาน าเสนอ ปรากฎวา่ในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนามเป้นประเทศที่ให้
สิทธิลาคลอดและเล้ียงดูบุตรสงสุดคือลาได ้25 สปัดาห์ โดยไดรั้บค่าจา้งเตม็จากประกนัสงัคม นบัเป็นเร่ืองที่ประเทศ
ไทยและประเทศอ่ืนๆในอาเซียนควรไดศึ้กษาเป็นแบบอยา่งเผือ่วา่จะน ามาพฒันาระบบสวสัดิการส าหรับการลาคลอด
และเล้ียงดูบุตรแรกเกิดกนับา้ง 

 ขอส่งทา้ยดว้ยเร่ืองสืบเน่ือง จากการที่ แรงงานปริทัศน์ฉบบัที่แลว้ไดแ้จง้สถานการณ์วกิฤตทางการเงินของ
มูลนิธิอารมณ์ พงศพ์งนัที่ท  าใหเ้ราจ าเป็นตอ้งขอระดมทุนช่วยเหลือจากพีน่อ้งแรงงานทั้งหลาย ส าหรับการทอดผา้ป่า
หาทุจะไดแ้จง้ก าหนดวนัที่แน่นอนอีกคร้ังหน่ึง ในขณะเดียวกนัทางมูลนิธิฯจะขอท าเส้ือยดืรณรงคเ์พือ่ระดมทุนจากพี่
นอ้งในเร็ววนัน้ี และในอนาคตแรงงานปริทัศน์อาจเปล่ียนแปลงรูปแบบจากส่ิงพมิพเ์ป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ให้
เขา้ถึงผูอ่้านในขอบเขตที่กวา้งขวางขึ้น และลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในบางดา้นลง 
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ท าอย่างไร วันสตรีสากล จงึมคีวามหมายมากกว่านี้ 

สตาฟาน แฮร์สตรัม 
เอกอคัรราชทูตสวเีดนประจ าราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(บางตอนในบทความ มติชน,7 มีนาคม 2559,น.21) 
นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2434 เป็นตน้มา ประชาคมโลกไดร่้วมกนัเฉลิมฉลองวนัสตรีสากลในวนัที่ 8 มีนาคม เพือ่ร าลึก

ถึงการต่อสูข้องผูห้ญิง และส่งเสริมใหส้งัคมส่วนใหญ่ไดต้ระหนกัถึงสิทธิสตรี อนัเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิมนุษยชนที่
มนุษยท์ุกคนพงึมีมาแต่ก าเนิด แต่แทนที่จะอธิบายวา่ เพราะอะไรเราถึงควรจะฉลองวนัสตรีสากลในปีน้ี เราควรจะต้ัง
ค าถามที่แตกต่างออกไปจากปีก่อนๆ และค าถามที่ว่าน่ันก็คอื เราควรจะฉลองวันส าคญัวันน้ีอย่างไร? 
 หากเราตอ้งการที่จะใหก้ารเฉลิมฉลองวนัสตรีสากลเป็นไปอยา่งมีความหมาย ไม่ใช่แค่เป็นการจดังาน
ประชาสมัพนัธท์ี่สูญเปล่า ผูช้ายทุกคนควรจะใชว้นัน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการประกาศเจตนารมณ์ที่จะปกป้องสิทธิของ
ผูห้ญิง และร่วมแรงร่วมใจกนัขจดัความเหล่ือมล ้าต่างๆ ที่ท  าใหผู้ห้ญิงยงัตกเป็นเบี้ยล่างของผูช้ายและไม่มีผูแ้ทนไป
เป็นปากเป็นเสียงของพวกเธอ รวมทั้งยงัตอ้งตกเป็นเหยือ่ของความรุนแรงและเผชิญกบัการเลือกปฏิบติัอยู ่อีกทั้งขาด
โอกาสที่จะเขา้ถึงทรัพยากรที่จ  าเป็นเพือ่การพฒันาหรือสร้างเสริมศกัยภาพของตวัเอง ไม่วา่จะเป็นในทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมืองอีกดว้ย 
 แมว้า่สถานะของผูห้ญิงในทุกวนัน้ีจะกา้วมาไกลกวา่ที่เป็นเม่ือหน่ึงศตวรรษที่แลว้มาก แต่ก็ยงัมีสถิติมากมายที่
ช้ีใหเ้ห็นวา่ ความเหล่ือมล ้าระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิงยงัด ารงอยูใ่นเกือบทุกสงัคมทัว่โลก 
 ในรายงานการศึกษาเหตุผลและปัจจยัที่ท  าใหผู้ช้ายใชค้วามรุนแรงต่อผูห้ญิง ซ่ึงองค์การสหประชาชาติประจ า
ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกไดเ้ป็นผูจ้ดัท  านั้น มีการรวบรวมความเห็นของประชาชนทัว่ไปเก่ียวกบัการที่ผูห้ญิงมกัจะถูก
ผูช้ายใชก้  าลงัประทุษร้าย ในจ านวนความเห็นที่รายงานฉบบัดงักล่าวคดัลอกมาน าเสนอนั้น มีประโยคหน่ึงที่สะดุดใจ
ผูเ้ขียนเป็นอยา่งยิง่ ประโยคที่วา่ก็คือ “ถ้าภรรยาคนไหนไม่ได้ท าอะไรผิดก็คงไม่ถูกสามีทุบตีหรอก มันเป็นเร่ือง
ธรรมดาที่สามีจะใช้ก าลังลงโทษภรรยาที่ไม่เช่ือฟัง” 
 วธีิเดียวที่จะแกปั้ญหาน้ีไดก้็คือการที่ผูช้ายจะตอ้งลุกขึ้นมาทา้ทายความเช่ือดงักล่าว โดยส่ิงแรกที่เราควรท าก็
คือแยกใหอ้อกวา่อะไรผดิอะไรถูก ต่อใหส่ิ้งที่เราเห็นนั้นมนัเป็นขนบธรรมเนียมปฏิบติัที่มีมายาวนานของสงัคมก็ตาม 
ทุกคร้ังที่เราเห็นพอ่แม่หรือญาติผูใ้หญ่บงัคบัใหลู้กหลานตอ้งแต่งงาน ทั้งๆ ที่ร่างกายและจิตใจยงัไม่โตเตม็ที่ เราก็ควร
จะถามตวัเองวา่มนัถูกตอ้งหรือไม่ เวลาที่เราไดย้นิวา่ผูห้ญิงตอ้งถูกกนัใหอ้อกจากการเจรจาสนัติภาพ ทั้งๆ ที่พวกเธอ
เองก็ตอ้งแบกภาระและผลกระทบจากความขดัแยง้มากเท่าๆ กบัผูช้ายหรือมากกวา่ เราก็ควรจะตั้งค  าถามดว้ยวา่ มนัควร
จะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า เวลาที่เราเห็นมนุษยเ์พศชายไม่วา่จะเป็นเด็กวยัรุ่นหรือผูใ้หญ่ใชก้  าลงัข่มเหงผูห้ญิง ส่ิงแรกที่
เราตอ้งท าก็คือ ถามตวัเองวา่มนัผดิหรือถูก หรือหากเราเห็นผูช้ายหลายคนสามารถทนยนืดูผูช้ายคนอ่ืนๆ ใชก้  าลงั
ประทุษร้ายหรือกดขี่ข่มเหงผูห้ญิงไดโ้ดยที่ไม่ลุกขึ้นมาท าอะไร เราก็ตอ้งตั้งค  าถามเช่นกนัวา่ มนัควรจะเป็นเช่นนั้น
หรือไม่ 
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 ส่ิงที่เราตอ้งท าเป็นอันดับสองก็คือ การที่เราตอ้งตระหนกัวา่ ผูช้ายเองก็จะไดรั้บประโยชน์เช่นกนัจากการที่
สงัคมมีความเท่าเทียมกนัมากขึ้น ยกตวัอยา่งเช่น ถ้าหากผู้ชายได้รับอนุญาตให้ลาหยุดเพื่อดูแลบุตรที่เกิดใหม่
เช่นเดียวกับผู้หญิง ผู้ชายก็จะได้ใช้เวลาน้ันไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกให้แนบแน่น 
นอกเหนือไปจากช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรของผู้เป็นแม่ อนัจะมีส่วนช่วยลดแรงกดดนัต่อผูห้ญิง ท  าใหพ้วก
เธอสามารถเอาเวลาบางส่วนไปทุ่มเทใหแ้ก่การท างานไดม้ากเท่าๆ กบัผูเ้ป็นพอ่ สิทธิตามกฎหมายในการลาหยดุเพือ่
ดูแลลูกอ่อนน้ีไดส่้งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความเสมอภาคระหวา่งหญิง-ชายในสวเีดน เพราะท าใหผู้ช้ายสวเีดน
เป็นจ านวนสูงถึงร้อยละ 80 พากนัไปใชสิ้ทธิดงักล่าว ผูเ้ขียนเองก็เป็นหน่ึงในผูช้ายเหล่านั้นดว้ย และยงัรู้สึกขอบคุณ
รัฐบาลสวเีดนเป็นอยา่งยิง่ที่ผลกัดนันโยบายน้ีออกมา เพราะท าใหผู้เ้ขียนไดมี้โอกาสพฒันาความสมัพนัธก์บับุตรสาว
ทั้งสองคนจนแนบแน่น แมเ้วลาจะผา่นไปนานกวา่ 20 ปีแลว้ก็ตาม 
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ก้าวให้เกนิกว่า “สิทธิลาคลอด 90 วนั” ? 

โดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ  
 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติสรุปผลส ารวจจ านวนผูมี้งานท าที่เป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ(1)พ.ศ.2558 
พบวา่ จากผูมี้งานท าทั้งหมด 38.3 ลา้นคน เป็นแรงงานนอกระบบ 21 .4 ล้านคน หรือร้อยละ 55.9 ชายร้อยละ 54.7 หรือ 
11.7ลา้นคน  หญิงร้อยละ 45.3 หรือ 9.7 ล้านคน และเป็นแรงงานในระบบ 16.9 ลา้นคน หรือร้อยละ 44.1 ชายร้อยละ 
53.8 หญิงร้อยละ 46.2 จะพบวา่ แรงงานหญิงทั้งในระบบและนอกระบบลว้นมีจ านวนน้อยกว่าชาย 
 สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2557 จดัท าโดย กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน เปิดเผยวา่มีจ  านวนสถานประกอบกิจการทัว่ราชอาณาจกัรจ านวน 350,863 แห่ง และลูกจ้างจ านวน 8,178,161 
คน แบ่งเป็นชาย 4,256,789 คนและหญิงจ านวน 3,921,372 คน  (ตาราง 4.1 น.29) 
 “ประเทศไทยมีนโยบายที่สนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่มากมาย แต่จากขอ้มูลการส ารวจอนามยัการเจริญ
พนัธุ ์พ.ศ.2552ของส านกังานสถิติแห่งชาติ กลบัพบวา่อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 100% มีเพยีงร้อยละ 15.1 เท่านั้น 
และจากขอ้มูลของ THE STATE OF THE WORLD’ S CHILDREN 2015 : Executive Summary ที่มีขอ้มูลจากหลาย
ประเทศก็พบประเทศไทยมีอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 100% ต ่ามากเช่นเดียวกนัคือ เพยีงร้อยละ 12  
 การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่จะส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยูก่บัหลายปัจจยัไม่วา่จะเป็น ระยะเวลาที่ลาคลอด ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ความตระหนักในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งตัวแม่เอง คนในครอบครัว นายจ้าง เพื่อนร่วมงาน บุคลากร

ด้านสาธารณสุข แต่ส่ิงที่ส าคญัที่สุดคือตวัแม่เองที่จะตอ้งมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเล้ียงลูกดว้ยนมนมแม่”(2) 
 เม่ือพจิารณาขอ้มูลกองวจิยัและการพฒันา ส านกังานประกนัสงัคม ซ่ึงมีผูป้ระกนัตนโดยบงัคบั (ม.33)
ประมาณ 10 ลา้นคนในปัจจุบนั พบวา่ มีผูป้ระกนัตนใชสิ้ทธิประโยชน์กรณคีลอดบุตรประมาณ 3 แสนรายต่อปี หรือ
ร้อยละ 3 ของจ านวนผูป้ระกนัตน ขณะที่สิทธิประโยชน์กรณสีงเคราะห์บุตร ประมาณ 1.3 ลา้นรายหรือ ร้อยละ 13  

ตารางที่ 1 
สิทธิประโยชน์ พ.ศ.2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
กรณีคลอดบุตร 295,455 291,966 293,277 291,376 300,075 287,990 292,457 286,295 
กรณีสงเคราะห์บุตร 1,212,359 1,254,102 1,255,645 1,256,114 1,297,860 1,304,258 1,276,608 1,302,765 

 
 
                                                             
(1)

 แรงงานนอกระบบ หมายถงึผู้ มีงานท าที่ไมไ่ด้รับความคุ้มครองหรือไมมี่หลกัประกนัทางสงัคมจากการท างาน ตัง้แตปี่ 2553  ถงึ2556 ผู้ท างานที่

เป็นแรงงานนอกระบบ เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา แรงงานนอกระบบลดลง เพราะนโยบายรัฐท่ีต้องการผลกัดนัให้แรงงานเข้าสู่

ในระบบมากขึน้ ส่งผลให้แรงงานสามารถเข้าสวสัดิการและผลตอบแทนที่ดีกวา่ 

(2)
 กาญจนา เทียนฉาย คอลมัน์สถิตินา่รู้ “นมแม่ดีทีสุ่ด” จดหมายข่าวประชากรและการพฒันา,ปีที่ 36 ฉบบัที่ 3,กมุภาพนัธ์-มีนาคม 2559: น.11 

บทความ 2   

ARTICLE 
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 องคป์ระกอบหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวติในระยะยาว คือ “ภาวะเจริญ
พนัธุ”์ หรือจ านวนบุตรโดยเฉล่ียต่อสตรีในวยัเจริญพนัธุอ์าย ุ15-49 ปี ประเทศในประชาคมอาเซียนที่จดัวา่มีภาวะเจริญ
พนัธุต์  ่า คือ สิงคโปร์และไทย ภาวะเจริญพนัธุสู์ง คือ กัมพูชา ลาว และฟิลิปปินส์ นอกนั้นมีภาวะเจริญพนัธุป์านกลาง 
ผลของการมีภาวะเจริญพนัธุต์  ่า ส่งผลใหไ้ทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดสูงพอๆกับสิงคโปร์(3)  
 ขณะที่งานศึกษาจ านวนมากช้ีตรงกนัวา่  การใหค้วามส าคญักบัพฒันาการของเด็กเล็ก โดยเฉพาะอนุบาลจะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีนัยส าคญั ขณะที่นกัเศรษฐศาสตร์การศึกษาก็ไดป้ระเมินผลตอบแทนจากการ
ลงทุนดา้นการศึกษาและคน้พบวา่ผลตอบแทนจะสูงสุดในระดับก่อนปฐมวัย และค่อยลดลงเป็นล าดบั เม่ือเด็กคน
ดงักล่าวเรียนสูงขึ้น(4) 
 ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ไดศ้ึกษาสถานการณ์ลาคลอดและทบทวนสิทธิการ
ลาคลอดในต่างประเทศ พบวา่(5)  
 กลุ่มประเทศเอเชียส่วนใหญ่ใหสิ้ทธิการลาคลอด 14 สปัดาห์ ส่วนกลุ่มประเทศยโุรปเป้นกลุ่มประเทศที่ให้
สิทธิการลาคลอดมากที่สุด เช่น อลัเบเนียที่ใหสิ้ทธิลาคลอดสูงสุดถึง 1 ปี หรือออสเตรเลียก็ใหสิ้ทธิลาคลอดสูงสุด 1 ปี
เตม็เช่นกนั เวียดนามเป็นประเทศในเอเชียที่ให้สิทธิลาคลอดสูงสุดถึง 25 สัปดาห์ (เร่ิมใช ้1 พฤษภาคม 2556) ขณะที่
ประเทศตูนีเซีย เป็นประเทศที่ใหสิ้ทธิลาคลอดนอ้ยที่สุด ใหเ้พยีง 4 สปัดาห์  
 หากพจิารณา ระยะเวลาในการลาคลอดกับอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของกลุ่มประเทศในอาเซียนพบวา่ 
ประเทศไทยมีอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่น้อยกว่า กมัพชูา ลาว พม่า และอินโดนีเซียทั้งๆที่มีสิทธิในการลาคลอด
เท่ากนั (ดูตารางที่ 2) 
 
 
 
 
 

                                                             
(3)

 จดหมายข่าวประชากรและพฒันา,ธันวาคม 2556-มกราคม 2557,น.1 

(4)
 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ คุณภาพชีวิตเด็ก2556: ฟ้ืนความฝันการศึกษาให้เด็กไทย น.14,จดัพิมพ์โดย สถาบนัแหง่ชาติเพื่อการพฒันาเด็กและ

ครอบครัว (กนัยายน 2556) 

(5)
 ยอ่จาก FactSheet เร่ือง “การขยายเวลาการลาคลอดจาก 90 วนั เป็น 180 วนั พร้อมจา่ยคา่ตอบแทน” (ที่มา: สานพลังปฏิรูประบบสุขภาพ ปี

ท่ี5 ฉบบัที่ 38 สิงหาคม 2556: น.4) 

ความจ าเป็นของการขยายสิทธิลาคลอดและเลีย้งดูบุตร 
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ตารางที่ 2 

ตาราง แสดงระยะเวลาการลาคลอดและอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ประเทศ การจ่ายค่าจา้ง 

ไทย นายจา้งจ่ายเตม็จ านวน 45 วนั และอีก 45 วนัจ่ายคร่ึงหน่ึงของค่าจา้ง 90 วนั โดย
ประกนัสงัคม 

เวยีดนาม จ่ายเตม็จ านวนโดยประกนัสงัคม 
สิงคโปร์ นายจา้งจ่ายเตม็จ านวน 60 วนั และอีก 60 วนั จ่ายเตม็จ านวนโดยรัฐบาล  
ฟิลิปปินส์ จ่ายเตม็จ านวนโดยประกนัสงัคม 
พม่า จ่าย 2 ใน 3 ของค่าจา้งโดยประกนัสงัคม 
มาเลเซีย จ่ายเตม็จ านวนโดยนายจา้ง 
ลาว จ่ายเตม็จ านวนโดยประกนัสงัคม 
อินโดนีเซีย จ่ายเตม็จ านวนนายจา้ง 
กมัพชูา จ่ายคร่ึงหน่ึงของเงินเดือนโดยนายจา้ง 
บูรไน จ่ายเตม็จ านวน 

 
 แม้เวียดนามจะมีวนัลาคลอดมากที่สุด แต่มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่อนข้างต ่า อาจดว้ยมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น 
อิทธิพลจากทศันคติ ทกัษะของแม่และคนในครอบครัว นโยบายที่ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ เช่น การจดัหอ้งสมุด
ส าหรับใหน้มบุตร หรือ การใหห้ยดุพกัเพือ่ป้ัมนม ความเขม้งวดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เช่น หลกัการวา่ดว้ยอาหาร
ส าหรับทารกและเด็กเล็กตามพระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ.2522 การขาดความรู้และความตระหนกัในการเล้ียงดูดว้ยนม
แม่ของแม่และคนในสงัคม กระบวนการส่ือสาธารณะและการรณรงคท์ี่ขาดประสิทธิภาพ รวมถึงส่ือ โฆษณา ของนม
ผงกระป๋องที่ท  าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ 
 สิทธิการได้รับค่าจ้างในกลุ่มประเทศอาเซียนพบวา่ ลูกจา้งหญิงในหลายประเทศจะไดรั้บค่าจา้งเตม็จ านวน
ในขณะลาคลอด มีเพยีงประเทศไทย สิงคโปร์ กัมพูชา และพม่า ที่ไม่ไดจ่้ายเตม็จ านวน อาจเน่ืองจากปัญหาด้านการเงิน
ภายในครัวเรือน จึงท าให้ลูกจ้างหญิงตัดสินใจกลับมาท างานก่อนลาคลอดครบ 90 วัน 
 ดงันั้น การขยายวันลาคลอดจาก 90 วัน เป็น 180 วัน หรือการมีนโยบายที่เอ้ือให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ได้นานข้ึน จะส่งผลให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน เพิ่มมากขึ้นและช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในด้านต่างๆทั้งในครัวเรือน และภาครัฐ 

องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) สนบัสนุนให้เลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน ก่อนที่จะเร่ิมให้อาหารเด็ก พร้อมนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยไปจนถึงเด็กอายุ 2 ปีหรือนานกว่าน้ัน 
เพือ่ใหเ้ด็กไดรั้บประโยชน์จากนมแม่ไดอ้ยา่งเตม็ที่ แต่น่าเสียดายที่สภาพสงัคมปัจจุบนั มีแม่จ านวนมากไม่สามารถ
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เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ได ้เพราะมีอุปสรรคหลายประการ อาทิ ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจริงจงัจากบุคลากรทางการแพทย ์
ทศันคติของสงัคม หรือคนรอบขา้ง รวมทั้งต้องกลับไปท างานหลังคลอดแล้ว(6) 

ผลการส ารวจขององค์การทุนเพือ่เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ในปี 2557 พบว่า มีคุณแม่คนไทยเพยีงร้อยละ 16 
เท่านั้นท่ีเล้ียงดว้ยนมแม่ ซ่ึงต ่ากว่าระดบัมาตรฐานโลกท่ีตั้งไวร้้อยละ 50 นอกจากน้ียงัเป็นตวัเลขที่ต ่าสุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงปฏิเสธไม่ไดว้่าสาเหตุส าคญัประการหน่ึงมาจากอิทธิพลของการโฆษณานมผงต่างๆ(7) 
 ปัญหา คือ ลูกจา้งที่เป็นผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมเท่านั้น ไดรั้บเงินเหมาจ่ายกรณคีลอดบุตรและเงิน
สงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร พร้อมกบัเงินสงเคราะห์บุตร ซ่ึงไม่ใช่ลูกจา้งทุกคนจะมีสิทธิไดรั้บค่าจ้าง
ระหวา่งลาคลอดบุตร รวมถึงค่าคลอดบุตร และเงินสงเคราะห์บุตร เพราะกฎหมายไม่ไดบ้งัคบัใชค้รอบคลุมลูกจา้งทุก
คน (ดูตารางที่3) 

ตารางที่ 3 
ขอบเขต กิจการหรือลูกจา้งที่กฎหมายไม่ใชบ้งัคบั 

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม 

ไม่ใช้บังคบัทั้งหมด 
1. กิจการราชการ  
2. รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ย
แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ์ 
3.ครูโรงเรียนเอกชน 

ไม่ใช้บังคบับางส่วน 
●ไม่คุ้มครองอตัราค่าจา้งขั้นต ่า,ค่า
ท างานล่วงเวลา,ค่าชดเชย,สิทธิลา
คลอด 90 วัน ฯลฯ เช่น 
1.ลูกจา้งท างานบา้นอนัมิได้
ประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย 
2.กิจการที่มิไดแ้สวงหาก าไรทาง
เศรษฐกิจ 

1. ขา้ราชการ และรัฐวสิาหกิจ  
2. ลูกจา้งของรัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
3. นกัเรียน  นกัเรียนพยาบาล  นิสิตหรือนกัศึกษา  หรือแพทยฝึ์กหดัซ่ึงเป็น
ลูกจา้งของโรงเรียน มหาวทิยาลยั  หรือโรงพยาบาล  
4. ลูกจา้งของเนติบณัฑิตยสภา  สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์  และสภากาชาดไทย 
5. รัฐวสิาหกิจ  ตามพระราชบญัญติัแรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์พ.ศ.2543  
6. ลูกจา้งของกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัว ์ ซ่ึงมิไดใ้ชลู้กจา้ง
ตลอดปี  และไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย 
7. ลูกจา้งของนายจา้งที่จา้งไวเ้พือ่ท  างานอนัมีลกัษณะเป็นคร้ังคราวเป็นการจร  
หรือเป็นไปตามฤดูกาล 
8. ลูกจา้งของนายจา้งที่เป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงงานที่ลูกจา้งท านั้นไม่มกีาร
ประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย เช่น ลูกจา้งท างานบา้นอนัมิไดป้ระกอบธุรกิจ
รวมอยูด่ว้ย, ลูกจา้งที่ขบัรถบริการส่วนบุคคลเป็นประจ า 
9. ลูกจา้งของนายจา้งในกิจการคา้เร่  และแผงลอย 

 ส าหรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร และสงเคราะห์บุตรตามกฎหมายประกนัสงัคมที่ลูกจา้งทัว่ไปจะ
ไดรั้บมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี (ดูตารางที่ 4) 
                                                             
(6)

 ปารีณา ศรีวนิชย์ สิทธิของแม่ท างานกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่,น.1 จดัพิมพ์โดยศนูย์นมแมแ่หง่ประเทศไทย สถาบนัสุขภาพเด็กแหง่ชาติมหา

ราชินี (สิงหาคม 2550) สนบัสนนุโดย สสส. 

(7)
 วารสารฉลาดซือ้ ปีที่ 22 ฉบบัที่ 178, ธันวาคม 2558: น.10 
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ตารางที ่4 
เปรียบเทียบเงื่อนไขและประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 

กรณคีลอดบุตร และ กรณสีงเคราะห์บุตร 

เงื่อนไข คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร 

(1) ความหมาย -การที่ทารกออกจากครรภม์ารดา โดยมี
ระยะเวลาตั้งครรภไ์ม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ 
(7 เดือน)ไม่วา่ทารกจะอยูร่อดหรือไม่ 

บุตรตั้งแต่แรกเกิดและถึงอายทุี่กฎหมาย
(ประกนัสงัคมก าหนดสูงสุด ไม่เกิน 15 ปี
บริบูรณ์) แต่กฎหมายลูกก าหนดไม่เกิน 6 ปี
บริบูรณ์ 

(2) ระยะเวลาเกิดสิทธิ จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน
ระยะ 15 เดือนก่อนวนัคลอดบุตร  

จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือนภายใน
ระยะ 36 เดือนก่อนเดือนที่ไดรั้บสิทธิ 

(3) จ านวนคร้ังหรือ
จ านวนบุตร 

เบิกค่าคลอดบุตรไดไ้ม่จ ากัดจ านวนคร้ัง 
(ตามพ.ร.บ.ประกนัสงัคม ฉบบัที่ 4 พ.ศ.
2558 ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2558) 

ผูป้ระกนัตนเบิกไดค้ราวละไม่เกิน 3 คนต่อ
เดือน โดยไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตรตั้งแต่แรก
เกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ 

(4) จ านวนเงิน ค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาทต่อ
คร้ัง (ไม่ว่าบุตรจะคลอดก่ีคน คลอดแบบ
ไหน หรือบุตร จะมีชีวติรอดหรือไม่) 
เงินสงเคราะห์การหยดุงานเพือ่การ
คลอดบุตรอตัรา 50%ของค่าจา้ง 90 วนั 

จ่ายเป็นรายเดือนๆละ400 บาทส าหรับบุตร 1 
คน ไม่เกิน 3 คนต่อเดือน    (ไม่รวมบุตรบุญ
ธรรม หรือบุตรที่ยกใหเ้ป็นบุตรคนอ่ืน)  

(5) การหยดุจ่ายเงิน 
(การหมดสิทธิ) 

ผูป้ระกนัตนออกจากงานเกินกวา่ 6 เดือน 
โดยไม่สมคัรมาตรา 39 หรือจ่ายเงินสมทบ
ไม่ครบ 5 เดือนภายใน 15 เดือน 

ความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง หรือบุตร
เสียชีวติ หรือบุตรอายคุรบ 6 ปีบริบูรณ์ หรือ
ยกใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมผูอ่ื้น 

 
 ข้อสังเกต คือ เงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตร รัฐบาลจ่ายฝ่ายเดียวร้อยละ 1 ของค่าจา้งมาตลอด เพราะกฎหมาย
ประกนัสงัคมก าหนดใหรั้ฐบาลจ่ายไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าจา้งส าหรับกรณสีงเคราะห์บุตรและชราภาพ รัฐบาลจึง
ตดัสินใจให้นายจ้างกับลูกจ้างจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 ส าหรับกรณีชราภาพเพือ่จ่ายเป็นบ านาญหรือบ าเหน็จในอนาคต 
โดยรัฐบาลรับผดิชอบจ่ายเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตรเท่านั้น (ดูตารางที่ 5) อา้งวา่ ประเทศส่วนใหญ่ รัฐบาลไม่มี
หน้าที่ตอ้งจ่ายเงินสมทบกรณีสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพไปตลอด 
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ตารางที ่5 
อัตราเงินสมทบร้อยละของค่าจ้างรายเดือน 

ประโยชน์ทดแทน 
อัตราเงินสมทบ 

นายจ้าง ลูกจ้าง รัฐบาล 
4 กรณี คือเจบ็ป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพและตาย 1.5% 1.5% 1.5% 
2 กรณี คือ 
กรณสีงเคราะห์บุตร 
กรณีชราภาพ (บ าเหน็จ หรือ บ านาญ) 

 
- 

 
- 

 
1% 

3% 3% - 
กรณีวา่งงาน 0.5 0.5 0.25 

รวม 7 กรณี 5 5 2.75 
 

หมายเหตุ: ฐานค่าจา้งรายเดือนขั้นต ่า 1,650 บาท/เดือน และสูงสุด 15,000 บาท/เดือน ซ่ึงบงัคบัใชม้านานกวา่ 
20 ปี แลว้โดย นายจ้างมีหนา้ที่แจง้ขึ้นทะเบียนและหกัค่าจา้งเป็นเงินสมทบพร้อมกบัส่วนของตนน าส่งส านกังาน
ประกนัสงัคมภายในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป 

สิทธิลาคลอดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของแรงงานหญิง ทุกสญัชาติไม่วา่จะมีสามีโดยชอบดว้ยกฎหมาย
หรือไม่ ใชบ้งัคบัมากวา่ 20 ปี (ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2536-ปัจจุบนั) คือลาหยดุไดไ้ม่เกิน 90 วนัต่อการคลอดครรภห์น่ึง และ
นายจา้งจ่ายค่าจา้งไม่เกิน 45 วันตลอดระยะเวลาที่ลาหยดุ แต่ไม่คุม้ครองสิทธิการลาเกี่ยวกับสุขภาวะของหญิงก่อน
คลอดบุตร เช่นลาไปตรวจครรภ,์ลาเพราะแพท้อ้ง ท าใหลู้กจา้งหญิงจ านวนมากที่มีรายได้น้อย อาจตอ้งท างานหนกั
ต่อเน่ืองและแทง้บุตร โดยใชสิ้ทธิลาป่วย หรือลากิจ หรือลาพกัร้อนไปหาหมอเท่าที่จ  าเป็นก่อนใกลว้นัคลอด เพราะ
นายจา้งไม่ถือเป็นการลาคลอด และมกัลาหยดุงานภายหลงัคลอดไม่ถึง 90 วนั เพราะไดรั้บค่าจา้งไม่เกิน 45 วนัระหวา่ง
ที่หยดุงานเพือ่คลอดบุตร(ขณะที่ค่าคลอดบุตร และเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกนัสงัคมไม่เก่ียวกบัระยะเวลาลา
คลอด 
 นโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ด าเนินการ

ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพือ่จดัใหผู้้มีสัญญาติไทยทุกคนไดเ้ขา้ถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันการเจ็บป่วย 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกิดจากการรักษาพยาบาล สรุปบริการส าหรับแม่และเด็ก ดงัน้ี 
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ตารางที ่6 
กลุ่มวัย บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

แม่และเด็ก ฝากครรภ ์ดูแลหลงัคลอด วางแผนครอบครัว วคัซีนสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค ประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ แนะน าใหค้  าปรึกษาอนามยัแม่และเด็ก 

เด็กแรกเกิด-5 ปี วคัซีนสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค (EPI) คลินิกแม่และเด็ก เฝ้าระวงัภาวะขาดสารอาหาร 
ดูแลสุขภาพช่องปาก แนะน าใหค้  าปรึกษาพฒันาการเด็กใหเ้ติบโตสมวยั 

เด็ก 6-12 ปี  
และวยัรุ่น 

วคัซีนสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค (EPI) ดูแลสุขภาพช่องปาก เฝ้าระวงัภาวะขาด
สารอาหารและการเจริญเติบโตตามวยั แนะน าใหค้  าปรึกษาเร่ืองเพศศึกษา สุขบญัญตัิ 
10 ประการ 

 ที่มา: 10 เร่ืองควรรู้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพ จดัท าโดย สปสช. (กนัยายน 2556) น.19  
 

ข้อเสนอเพือ่พฒันานโยบายและกฎหมาย 
 (1) จัดให้มี “เงินอุดหนุนเลีย้งดูเด็กเล็ก แบบถ้วนหน้า” (อายแุรกเกิด-6 ปี) ไม่เนน้กลุ่มเป้าหมายบุตรครอบครัว
ยากจน รายไดน้อ้ย ตามมาตรฐานรัฐบาลเท่านั้น 
 เอกสารขอ้เสนอทางนโยบาย เร่ือง “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็ก (Child Support Grant: CSG) ช่องว่าง
ที่หายไปของระบบสวัสดิการไทย” โดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย  (TDRI) 
และเครือข่ายประชาสงัคม (ปี2558) มีสาระส าคญัวา่ 
 “เงินอุดหนุนเพือ่การเล้ียงดูเด็กเล็ก คือ สวสัดิการพื้นฐานที่อุดหนุนค่าใชจ่้ายเพือ่ใหเ้ด็กเล็กมีความเท่าเทียมใน
การเขา้ถึงโอกาสที่จะพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ที่ โดยเงินอุดหนุนจะเป็นเงินที่รัฐจ่ายใหก้บัผูเ้ล้ียงดูเด็กเล็ก
อยา่งสม ่าเสมอ เช่น 600 บาทต่อเดือน โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ  

ปัจจุบนั ประเทศพฒันาแลว้ทั้งหลายลว้นจดัใหมี้เงินอุดหนุนเพือ่การเล้ียงดูเด็กเล็ก รวมถึงประเทศก าลงัพฒันา
อาทิ อินโดนีเซีย จีน มองโกเลีย ศรีลงักา บราซิล อาเจนตินา เม็กซิโก ชิลี แอฟริกาใต ้เคนยา มาลาว ีเป็นตน้  
 จากการศึกษาเร่ืองระบบสวสัดิการของประเทศไทย พบวา่ มีช่องวา่งที่ขาดหายไปของระบบสวสัดิการ นั้นคือ
เด็กช่วงอายุ 0-6 ปี ที่พ่อหรือแม่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม จ  านวนประมาณ 4.1 ลา้นคน หรือร้อยละ 76 ของเด็กวยั
ดงักล่าว ยงัไม่ไดรั้บการคุม้ครอง ดงันั้นเงินอุดหนุนเพือ่การเล้ียงดูเด็กเล็ก คือ สวสัดิการที่ช่วยเติมช่องวา่งที่ขาดหายไป
ของระบบสวสัดิการถว้นหนา้ของไทย” 
 (2) ปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการจัดต้ังและพัฒนาศูนย์เลีย้งดูเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและเพียงพอ 
 โดยพจิารณาถึงความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติความตอ้งการและภาระเศรษฐกิจของแรงงานในแต่ละพื้นที่ เช่น 
ช่วงเวลาของการใหบ้ริการ ที่มีลูกจา้งจ านวนมากมีบุตรและอาจตอ้งท างานระบบกะ ค่าบริการที่เหมาะสม และสรรหา
จดัจา้งครูพีเ่ล้ียงที่มีคุณภาพมาดูแลเด็ก โดยพอ่แม่ผูป้กครองเด็ก องคก์รทอ้งถ่ิน/ชุมชน, ผูป้ระกอบการ และ หน่วยงาน
รับที่เก่ียวขอ้ง พงึมีส่วนร่วมบริหารจดัการและติดตามประเมินผลศูนยเ์ล้ียงเด็กเป็นระยะเป็นประจ า โดยรัฐจดัสรร
งบประมาณสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอชดัเจนต่อเน่ือง และสถาบนันายจา้ง/ธุรกิจพงึมีส่วนสมทบดว้ย 
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 (3) รัฐบาลพึงพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 183 วา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิความเป็นมารดา เพือ่
คุม้ครองสิทธิแรงงานหญิงใหไ้ดก้ารคุม้ครองสิทธิความเป็นมารดา ที่ตอ้งใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการในช่วง
ไม่ไดท้  างานเพราะการคลอดบุตร การคุม้ครองสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงเร่ิมตั้งครรภ ์และฝ่ายพอ่มีสิทธิลางานเพือ่
ดูแลบุตรและแม่หลงัคลอดบุตร 
 (4) รัฐจัดโครงการให้การศึกษา เสริมสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ประกอบการ/นายจ้างให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
 ส่งเสริมการใหสิ้ทธิแก่ลูกจา้งไดล้าคลอดอยา่งเตม็ที่ 90 วนั โดยไม่น าจ  านวนวนัและหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขการลา
เก่ียวกบัการคลอดบุตรมาใชป้ระเมินผล ประสิทธิภาพการท างาน ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่ และสิทธิประโยชน์
จากการท างาน 
 (5) ปรับปรุงกฎหมายให้มีการคุ้มครองสิทธิแรงงานหญิงอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ
ของผู้หญิงและส่งเสริมหลักประกันความมั่นคงในการท างาน โดยชัดเจน เช่น 

●นายจา้งตอ้งจดัใหลู้กจา้งหญิงมีครรภท์  างาน หรือ อยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและ
ความปลอดภยัต่อการมีครรภ ์รวมทั้งไม่เลิกจา้ง ลดต าแหน่ง ลดสิทธิประโยชน์ และลดความกา้วหนา้ในต าแหน่ง
หนา้ที่ เพราะเหตุจากการมีครรภแ์ละลาคลอด 

●เพิ่ม สิทธิการลาหยดุงานเพือ่ไปตรวจสุขภาพเก่ียวกบัการตั้งครรภ ์เช่นมีอาการแพรุ้นแรงเน่ืองจากการมี
ครรภ ์โดยไม่ให้ถือเป็นวนัลาป่วยและวนัลาคลอดตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

●เพิ่ม สิทธิการลาเพือ่เล้ียงดูบุตรของลูกจา้งหญิง หรือสิทธิการลาเล้ียงดูบุตรแรกเกิดของลูกจา้งชาย
ภายหลงัภรรยาคลอดบุตรเพือ่ความสอดคลอ้งเสมอภาคกบัสิทธิลากิจ หรือลาช่วยเล้ียงดูบุตรภรรยาหลงัคลอดของ
ขา้ราชการชาย และเพือ่ส่งเสริมความสมัพนัธอ์นัดีอบอุ่นใกลชิ้ดของครอบครัวดว้ย 

(6) ส่งเสริมองค์กรแรงงานทุกระดับ ใหมี้ฝ่ายงานรับผดิชอบโดยตรงดา้นแรงงานหญิงใหมี้นโยบายส่งเสริม
และคุม้ครองสิทธิแรงงานหญิง และครอบครัวอยา่งชดัเจน เช่น 

●มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สิทธิแรงงานหญิงตามกฎหมายทุกฉบบั และพจิารณายืน่ขอ้เสนอ หรือ ขอ้
เรียกร้องปรับปรุงสภาพการจา้งและการท างานของแรงงานหญิง ใหส้อดคลอ้งกบัสุขภาวะของความเป็นหญิงและ
สภาพแวดลอ้มในสถานที่ท  างาน 
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กรณศึีกษา 
การท างานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2557 

 ปัจจุบนันบัไดว้า่สตรี เป็นแรงงานที่ส าคญั และมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงรัฐบาลได้
ก าหนดใหก้ารสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัทางสงัคมเป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศ และมีการ
ผลกัดนันโยบายเพือ่สตรีอยา่งจริงจงั เพือ่ใหมี้บทบาทในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองมากขึ้น  
 1. การท างานของสตรีในประเทศไทย 

จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร หรือการส ารวจแรงงาน พ.ศ. 2557 พบวา่ ประเทศไทยมีจ านวน
สตรีทั้งส้ิน 34.27 ลา้นคน และเป็นผูท้ี่ท  างาน 17.54 ลา้นคน หรือคิดเป็นอตัราการท างานต่อประชากร 15 ปีขึ้นไปร้อย
ละ 61.9 (อตัราการท างานต่อประชากร 15 ปีขึ้นไป = จ านวนผูมี้งานท า/จ านวนผูท้ี่อาย ุ15 ปีขึ้นไปx 100) ทั้งน้ีจากการ
ส ารวจยงัพบวา่ สตรีท างานส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ ร้อยละ 57.2 ซ่ึงหมายถึง ผูมี้งานท าที่ไม่ไดรั้บความ
คุม้ครอง หรือไม่มีหลกัประกนัทางสงัคมจากการท างาน และอีกส่วนหน่ึงเป็นแรงงานในระบบร้อยละ 42.8 

จากการท างานของสตรีทั้งที่เป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ พบวา่ สตรีที่ท างานในระบบส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนกังานบริการและพนกังานขายร้อยละ 17.3 รองลงมาเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นต่างๆร้อยละ 15.2 
อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆในดา้นการขายร้อยละ 15.1 เสมียน ร้อยละ 13.2  และผูป้ฏิบตัิการโรงงานและเคร่ืองจกัร ร้อยละ 
12.7  

ส าหรับสตรีที่เป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผูป้ฏิบตัิงานที่มีฝีมือในดา้นเกษตรและประมง 
ร้อยละ 51.2 รองลงมาเป็นพนกังานบริการและพนกังานขาย ร้อยละ 29.9 อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในดา้นการขาย ร้อย
ละ 7.5 ผูป้ฏิบติังานความสามารถทางฝีมือและธุรกิจ ร้อยละ 6.2 และผูบ้ญัญตัิกฎหมาย ขา้ราชการระดบัอาวโุสร้อยละ 
1.6  

เพือ่พจิารณาถึงสตรีที่เป็นแรงงานในระบบ พบวา่ ท  างานในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 4.8 และท างานนอกภาค
เกษตรกรรม ร้อยละ 95.2 ซ่ึงแตกต่างกบัสตรีที่เป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ท างานในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 
53.9 และท างานนอกภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 46.1 

2. ระดับการศึกษาที่ส าเร็จของสตรีที่ท างาน 
เม่ือพจิารณาถึงระดบัการศึกษาที่ส าเร็จของสตรีที่ท  างาน พบวา่ ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาต ่ากวา่ระดบั

ประถมศึกษา/ไม่มีการศึกษา ร้อยละ 27.2 รองลงมาเป็นระดบัอุดมศึกษา ร้อยละ 22.4 ระดบัประถมศึกษาร้อยละ 21.7
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ร้อยละ 14.3 และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ร้อยละ 14.3 และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อย
ละ 13.8 ตามล าดบั 

3. ค่าจ้าง/เงินเดือนของสตรีที่ท างาน 

                                                             


 ที่มา: รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 1,มกราคม-มีนาคม 2558 จดัท าโดย ส านกัพฒันามาตรฐานแรงงาน กรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

รายงานพิเศษ  
SPECIAL REPOPT 
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เม่ือพจิารณาถึงค่าจา้ง พบวา่ โดยภาพรวมไดรั้บค่าจา้งเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 13,177 บาท โดยสตรีที่อยูใ่น
ภาคการคา้และบริการไดรั้บค่าจา้งเฉล่ียต่อเดือนมากที่สุด ประมาณ 15,605 บาท รองลงมาเป็นภาคการผลิต 10,970 
บาท และภาคเกษตรกรรม 5,130 บาท  

เม่ือพจิารณาตามอาชีพ พบวา่ผูบ้ญัญติักฎหมาย และขา้ราชการระดบัอาวโุสไดรั้บค่าจา้งเฉล่ียต่อเดือนมากที่สุด
ประมาณ 32,222 บาทรองลงมาเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นต่างๆ ประมาร 24,015 บาท และผูป้ระกอบวชิาชีพดา้น
เทคนิคสาขาต่างๆประมาณ 17,704 บาท (ตารางที่ 1) 

4. การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างานของสตรีที่ท างาน 
จากการส ารวจพบวา่ มีสตรีที่ไดรั้บบาดเจบ็ หรืออุบติัเหตุจากการท างานจ านวน 2.13 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อย

ละ 12.1 ของสตรีที่ท  างานทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ไดรั้บบาดเจบ็จากของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง ร้อยละ 63.8 รองลงมาเป็น
การพลดัตกหกลม้ร้อยละ 17.5 ถูกไฟ/น ้ าร้อนลวก ร้อยละ 6.6 การชน/กระแทก ร้อยละ 6.5 ไดรั้บอุบตัิเหตุจาก
ยานพาหนะร้อยละ 1.7 ที่เหลือเป็นไดรั้บสารเคมี และไฟฟ้าช๊อต (ตารางที่ 2) 

ส าหรับสตรีที่ไดรั้บบาดเจบ็หรืออุบติัเหตุจากการท างานนั้น ส่วนใหญ่ไดรั้บบาดเจบ็หรืออุบติัเหตุเพยีง
เล็กนอ้ย จึงไม่ไดรั้บการรักษาพยาบาล       ร้อยละ 73.3 รองลงมาเป็นซ้ือยาจากร้านขายยาและน าไปรักษาเอง ร้อยละ 
21.0 ตอ้งไปรับการรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลไม่เกิน 3 วนั ร้อยละ 2.0 และตอ้งไปรับการรักษาพยาบาลต่อใน
สถานพยาบาลเกิน 3 วนั ร้อยละ 0.9 (ตารางที่ 3) 

5. ปัญหาของสตรีที่ท างาน 
การส ารวจคร้ังน้ีใหค้วามสนใจปัญหา 3 เร่ืองหลกั คือ ปัญหาจากการท างาน ปัญหาความไม่ปลอดภยัในการ

ท างาน และปัญหาจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
เม่ือพจิารณาถึงปัญหาจากการท างาน พบวา่แรงงานสตรีที่มีปัญหาจ านวน 2.98 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 

17.0 ของสตรีที่ท  างานทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองค่าตอบแทนมากที่สุด ร้อยละ 57.3 รองลงมาเป็นการท างาน
หนกั ร้อยละ 16.4 และงานที่ท  าไม่ไดรั้บการจา้งอยา่งต่อเน่ือง ร้อยละ 10.4  

ส าหรับปัญหาความไม่ปลอดภยัในการท างานพบวา่ มีจ  านวน 1.27 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.2 ของสตรีที่
ท  างานทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มีปัญหาการรับสารเคมีเป็นพษิ ร้อยละ 53.2 รองลงมาเป็นเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือที่เป็น
อนัตราย ร้อยละ 20.0 และการไดรั้บอนัตรายต่อระบบหู ระบบตา ร้อยละ 6.6  

ในขณะที่ปัญหาจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน พบวา่ มีจ  านวน 1.92 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.9 ของ
สตรีที่ท  างานทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มีปัญหาในเร่ืองอิริยาบถในการท างาน คือ ไม่ค่อยไดเ้ปล่ียนลกัษณะท่า/อิริยาบถใน
การท างานมากที่สุดร้อยละ 39.1 รองลงมาเป็นการท างานมีฝุ่ น ควนั กล่ินร้อยละ 26.0 และแสงสวา่งไม่เพยีงพอ ร้อยละ 
10.8 
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ตารางที ่1 ค่าจา้ง/เงินเดือนเฉล่ียของสตรีท่ีท างานเป็นลูกจา้ง จ  าแนกตามอาชีพ พ.ศ.2557 
อาชีพ ค่าจ้างเฉลีย่ (บาท/เดือน) 

ยอดรวม 13,177 
ผูบ้ญัญติักฎหมาย ขา้ราชการระดบัอาวุโส 32,222 
ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นต่างๆ 24,015 
ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นเทคนิคสาขาต่างๆ 17,704 
เสมียน 13,868 
พนกังานบริการและพนกังานขาย 9,993 
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีฝีมือในดา้นเกษตรและประมง 5,228 
ผูป้ฏิบติังานความสามารถทางฝีมือและธุรกิจ 7,900 
ผูป้ฏิบติัการโรงงานและเคร่ืองจกัร 8,906 
อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ในดา้นการขาย 7,059 
อาชีพท่ีมิไดร้ะบุไว ้ 21,708 

 
ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละของสตรีท่ีท างาน จ าแนกตามการไดรั้บบาดเจ็บหรืออุบติัเหตุ 
การได้รับบาดเจ็บจากการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ยอดรวม 2,128,873 100.0 
พลดัตกหกลม้ 317,708 17.5 
ของมีคมบาด/ท่ิม/แทง 1,358,061 63.8 
ถูกไฟ/น ้าร้อนลวก 139,631 6.6 
อุบติัเหตุจากยานพาหนะ 35,273 1.7 
ไฟฟ้าช๊อต 3,428 0.2 
การชน/กระแทก 137,834 6.5 
ไดรั้บสารเคมี 20,707 1.0 
อ่ืนๆ 2,893 0.1 
ไม่ทราบ 59,338 2.6 

ตารางที ่3 จ านวนและร้อยละของสตรีท่ีท างาน จ าแนกตามวิธีการรักษาพยาบาล พ.ศ.2557 
วธิีการรักษาพยาบาล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ยอดรวม 2,128,873 100.0 
ไม่ไดไ้ปรักษาพยาบาล 1,559,955 73.3 
ซ้ือยามารักษาเอง 447,458 21.0 
รับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วนั 43,029 2.0 
รับการรักษาพยาบาลเกิน 3 วนั 19,005 0.9 
ตอ้งรับการรักษาพยาบาลเพราะสูญเสียอวยัวะบางส่วน - - 
ไม่ทราบ 59,426 2.8 
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คุณภาพแห่งชีวติ 
ปฏทินิแห่งความหวงั จากครรภ์มารดา ถงึเชิงตะกอน 

    โดย ศาสตร์ตราจารย ์ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  
(พมิพค์ร้ังแรกในช่ือ “การอยู่ดีกินดีของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ใน

สงัคมศาสตร์ปริทศัน์ ปีที่ 11 ฉบบัที่ 10 ตุลาคม 2516) 
      “เม่ือผมอยูใ่นครรภข์องแม่ ผมตอ้งการใหแ้ม่ไดรั้บประทานอาหารที่เป็น
คุณประโยชน์ และไดรั้บความเอาใจใส่ และบริการอนัดีในเร่ืองสวสัดิภาพของ
แม่และเด็ก  
      ผมไม่ตอ้งการมีพีน่อ้งมากอยา่งที่พอ่แม่ผมมีอยู ่และแม่จะตอ้งไม่มีลูกถ่ีนกั  
      พอ่กบัแม่จะแต่งงานกนัถูกกฎหมายหรือธรรมเนียมประเพณีหรือไม่ ไม่

ส าคญั แต่ส าคญัที่พอ่กบัแม่ตอ้งอยูด่ว้ยกนัอยา่งสงบสุข ท าความอบอุ่นใหผ้มและพีน่อ้ง  
    ในระหวา่ง 2-3 ขวบแรกของผม ซ่ึงร่างกายและสมองผมก าลงัเติบโตในระยะทีส าคญั ผมตอ้งการใหแ้ม่ผม
ไดรั้บประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์  

ผมตอ้งการไปโรงเรียน พีส่าวหรือนอ้งสาวผมก็ตอ้งการไปโรงเรียน จะไดมี้ความรู้หากินได ้และจะไดรู้้คุณ
ธรรมแห่งชีวติ ถา้ผมมีสติปัญญาเรียนชั้นสูงๆ ขึ้นไป ก็ใหมี้โอกาสเรียนได ้ไม่วา่พอ่แม่ผมจะรวยหรือจน จะอยูใ่นเมือง
หรือชนบทแร้นแคน้  

เม่ือออกจากโรงเรียนแลว้ ผมตอ้งการงานอาชีพที่มีความหมาย ท าใหไ้ดรั้บความพอใจวา่ตนไดท้  างานเป็น
ประโยชน์แก่สงัคม  

บ้านเมืองที่ผมอาศัยอยู่ จะต้องมีข่ือมีแป ไม่มีการข่มขู่ กดข่ีหรือประทุษร้ายกัน  
ประเทศของผมควรมีความสมัพนัธอ์นัชอบธรรม และเป็นประโยชน์กบัโลกภายนอก ผมจะไดมี้โอกาสเรียนรู้

ถึงความคิดและวชิาการของมนุษยท์ั้งโลก และประเทศของผมจะไดมี้โอกาสรับเงินทุนจากต่างประเทศมาใชเ้ป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม  

ผมตอ้งการใหช้าติของผม ไดข้ายผลผลิตแก่ต่างประเทศดว้ยราคาอนัเป็นธรรม  
ในฐานะที่ผมเป็นชาวนาชาวไร่ ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอสมควรส าหรับท ามาหากิน มีช่องทางไดกู้ย้มืเงินมา

ขยายงาน มีโอกาสรู้วธีิท  ากินแบบใหม่ๆ มีตลาดดีและขายสินคา้ไดร้าคายติุธรรม  
ในฐานะที่ผมเป็นกรรมกร ผมก็ควรจะมีหุ้นส่วน มีส่วนในโรงงาน บริษัทห้างร้านที่ผมท าอยู่ 
ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย ์ผมก็ตอ้งการอ่านหนงัสือพมิพ ์และหนงัสืออ่ืนๆ ที่ไม่แพงนกั จะฟังวทิย ุดูโทรทศัน์ก็

ได ้โดยไม่ตอ้งทนรบกวนจากการโฆษณามากนกั  
ผมตอ้งการสุขภาพอนามยัอนัดี และรัฐบาลจะตอ้งใหบ้ริการป้องกนัโรคแก่ผมอยา่งฟรี กบับริการการแพทย ์

รักษาพยาบาลอยา่งถูก อยา่งดี เจบ็ป่วยเม่ือใดหาหมอ หาพยาบาลไดส้ะดวก  
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ผมจ าเป็นตอ้งมีเวลาวา่ง ส าหรับเพลิดเพลินกบัครอบครัว มีสวนสาธารณะที่เขียวชอุ่ม สามารถมีบทบาทและ
ชมศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี วฒันธรรมต่างๆ เที่ยวงานวดั งานลอยกระทง งานนกัขตัฤกษ ์งานกุศล อะไรได้
พอสมควร 

ผมตอ้งการอากาศบริสุทธ์ิส าหรับหายใจ น ้ าบริสุทธ์ิส าหรับด่ืม  
เร่ืองอะไรที่ผมท าเองไม่ได ้หรือไดแ้ต่ไม่ดี ผมก็จะขอความร่วมมือกบัเพือ่นฝงูในรูปของสหกรณ์ หรือสโมสร 

หรือสหภาพจะไดช่้วยซ่ึงกนัและกนั  
เร่ืองที่ผมเรียกร้องขา้งตน้น้ี ผมไม่เรียกร้องเปล่า ผมยนิดีเสียภาษีอากรในส่วนรวมตามอตัภาพ 
ผมตอ้งการโอกาสที่มีส่วนร่วมในสงัคมรอบตวั ผมตอ้งการมีส่วนในการวนิิจฉยัโชคชะตาทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสงัคมของชาติ  
เมียผมก็ตอ้งการโอกาสต่างๆ เช่นเดียวกบัผม และเราสองคนควรไดรั้บความรู้ และวธีิการวางแผนครอบครัว  
เม่ือแก่ ผมและเมียก็ควรไดรั้บประโยชน์ตอบแทนจากการประกนัสงัคม ซ่ึงผมไดจ่้ายบ ารุงตลอดมา  
เม่ือจะตาย ก็ขออยา่ใหต้ายอยา่งโง่ๆ อยา่งบา้ๆ คือตายในสงครามที่คนอ่ืนก่อให้เกิดขึ้น ตายในสงครามกลาง

เมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน ้าหรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษ  
เม่ือตายแลว้ ยงัมีทรัพยส์มบติัเหลืออยู ่เก็บไวใ้หเ้มียผมพอใชใ้นชีวติของเธอ ถา้ลูกยงัเล็กอยูก่็เก็บไวเ้ล้ียงใหโ้ต 

แต่ลูกที่โตแลว้ไม่ให ้นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะไดใ้ชป้ระโยชน์ในการบ ารุงชีวติของคนอ่ืนๆ บา้ง  
ตายแลว้ เผาผมเถิด อยา่ฝัง คนอ่ืนจะไดมี้ที่ดินอาศยัและท ากิน และอยา่ท าพธีิรีตองในงานศพใหวุ้น่วายไป  
น่ีแหละคอื ความหมายแห่งชีวิต น่ีแหละคอืการพัฒนาที่ควรจะให้เกิดข้ึน เพื่อประโยชน์ของทุกคน” 
สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์อ่านมาจนจบ ขอความสุขสวสัดีและสนัติสุขจงเป็นของท่าน

ทั้งหลาย และพระท่านกล่าวไวด้งัน้ี เก่ียวกบัความสวสัดี 
“เราตถาคตไม่เห็นความสวสัดีอ่ืนใดของสตัวท์ั้งหลายนอกจากปัญญา เร่ืองตรัสรู้ ความเพยีร ความส าเร็จ

อินทรีย ์และความเสียสละ” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ปัจฉิมวาทะ 
 ●เดก็รุ่นหลงัซ่ึงถูกสงัคมสอนให้นบัถือเงินและการเสพสุขเป็นพระเจา้ ไม่รู้จกัอาจารยป๋์วย และถึงมีใครบอกพวกเขา 
พวกเขาอาจไม่แน่ใจว่าคนอย่างอาจารย์ป๋วยเคยมีอยู่จริงหรือไม่ หรือเป็นไปได้อย่างไรที่จะเคยมีคนที่คดิแบบน้ี และใชชี้วิตแบบน้ี
อยูใ่นโลกท่ีเตม็ไปดว้ยการแข่งขนัแสวงหาเงิน อ านาจ และการบริโภคทางวตัถุ อยา่งในเมืองไทยในขณะน้ี แต่อาจารย์ป๋วยเป็นคน
ที่มีอยู่จริง และเป็นคนจริงมากกว่าคนปลอมๆ ผู้น าปลอมๆ หลายคนที่มีชีวิตอยู่ในความจริงลวงในปัจจบัุน ท่านมีความความคดิ
ชัดเจนเป็นระบบอธิบายได้ มีความประพฤติที่สม ่าเสมอ ที่คนรุ่นใหม่ควรจะกลับไปเรียนรู้จากท่านได้มาก ถ้าคดิจะช่วยให้เมืองไทย
พ้นจากวิกฤติของความโลภของคนไทยในปัจจบัุนได้ ใครท่ียงัสนใจอยากรู้จกัคนอยา่งอาจารยป๋์วย น่าจะกลบัไปอ่านงานท่าน หรือ
งานท่ีมีผูเ้ขียนถึงท่านอยา่งจริงจงั จะไดพ้บว่าอาจารยป๋์วยไม่ไดเ้ป็นเพียงคนดีท่ีหาคนเทียบไดย้ากในเร่ืองจริยธรรมความซ่ือตรง
เท่านั้น หากยงัเป็นนกัเสรีประชาธิปไตยกา้วหนา้ ท่ีมีจินตภาพกวา้งไกล เป็นนกัมนุษยนิยมชนิดท่ีหาไดย้ากมากดว้ย● 

วิทยากร เชียงกุล 
ตอนทา้ยใน “ศึกษาบทบาทและความคดิอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์” 

ฉบบัพิมพร้ั์งท่ี 2 ปี 2539 ส านกัพิมพม่ิ์งมิตร: น.112 
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ค าช้ีแจงการตรวจสอบการบริหารของกองทุนประกนัสังคมให้มคีวามโปร่งใส  
และผู้ประกนัตนสามารถเข้าถงึการตรวจสอบได้ 

 
ข้อ 1 การใช้งบประมาณส าหรับการประชาสัมพันธ์จ านวนมาก แต่ไม่สอดคล้องต่อการเข้าถึงของผู้ประกันตน 

โดยผู้ประกันตนรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางส่ือมวลชนมากกว่าจากส านักงานประกันสังคมโดยตรง 
ค าช้ีแจง  ส านกังานประกนัสงัคมไดด้ าเนินการเผยแพร่กิจกรรมความรู้ความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน

ไปสู่สาธารณะชน รวมทั้งนโยบายและแนวทางการบริหารงาน เพือ่ให ้นายจา้ง ลูกจา้ง ผูป้ระกนัตน ประชาชน 
หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนไดรั้บรู้ รับทราบขอ้มูลสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกนัสงัคม ผา่น
ช่องทางการเผยแพร่อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ และแกไ้ขปัญหาเร่ืองขอ้ร้องเรียน ร้องทุกข์
ของประชาชน จึงท าใหก้ารรับรู้ ขอ้มูลข่าวสารของส านกังานประกนัสงัคมส่วนใหญ่รับรู้ รับทราบจากช่องทาง
ส่ือมวลชนเป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวทิย ุส่ือส่ิงพมิพ ์Social Media Network งานรับขอ้ร้องเรียน ร้อง
ทุกข ์ผา่นศูนยบ์ริการขอ้มูลสายด่วน 1506 และผา่นส านกังานประกนัสงัคมทัว่ประเทศ โครงการปฏิรูประบบ
ประชาสมัพนัธเ์พือ่งานประกนัสงัคม (ยคุใหม่) SSO CHANNEL และการจดันิทรรศการ เป็นตน้ 

ข้อ 2 การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศไม่จ าเป็นและไม่เกิดประโยชน์กับผู้ประกันตน 
ค าช้ีแจง  ส านกังานประกนัสงัคมไดรั้บจดัสรรงบประมาณในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ปี 

2558 จ านวน 69,652,800 บาท ลดลงจากปี 2557 เหลือจ านวน 147,548,100 บาท) คือลดลงจ านวน 77,895,300 บาท คิด
เป็นร้อยละละ 52.79 ทั้งน้ี ส านกังานประกนัสงัคมไดย้กเลิกโครงการเดินทางไปราชการต่างประเทศของคณะกรรมการ 
จ านวน 8 คณะ ไดแ้ก่ คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการการแพทย ์คณะอนุกรรมการ
คดัเลือกบริษทัจดัการกองทุนยอ่ยต่างประเทศ คณะอนุกรรมการพจิารณาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
คณะอนุกรรมการพฒันาระบบบริหารมาตรา 40 คณะอนุกรรมการประชาสมัพนัธ ์คณะอนุกรรมการพจิารณาและ
ก าหนดแนวทางการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ คณะอนุกรรมการพฒันาสิทธิประโยชน์และประเมินสถานะ
กองทุนประกนัสงัคม 

ทั้งน้ี ส านกังานประกนัสงัคมไดมี้โครงการไปศึกษาดูงานต่างประเทศในปี พ.ศ.2558 จ านวนทั้งส้ิน 2 
คร้ัง เพือ่เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลและแนวปฏิบติัที่ดีกบัการพฒันาการหารือในกรอบการจดัตั้งระบบประกนัสงัคมใน
ประเทศสมาชิก และส่งเสริมก าหนดนโยบายดา้นการประกนัสงัคมผา่นการหารือ ส าหรับแรงงานที่ไปท างานใน
ภูมิภาคยโุรปและอาเซียน โดยมีประเด็นในการศึกษาดูงาน อาทิ การบริหารความเส่ียง การจา้งงาน แรงงานต่างดา้ว 
การวจิยั ทั้งน้ีเพือ่ประโยชน์ในดา้นเสริมสร้างความมัน่คงและระบบประกนัสงัคม ต่อไป 

การเดินทางไปราชการต่างประเทศในปี 2558 ส านกังานประกนัสงัคมไดถื้อปฏิบติัและปรับแผนการ
ศึกษาดูงานต่างประเทศที่ไม่จ  าเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ 3 มีนาคม 2558 เร่ืองการดูงานประชุม สมัมนา อบรม 

                                                             


 ส านักงานประกันสังคม ส่งค าชีแ้จง 6 ข้อ ถงึคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เม่ือมกราคม 2559 กรณีที่ขอให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

แรงงานตรวจสอบการบริหารงานกองทนุประกนัสงัคมให้มีความโปร่งใส และผู้ประกนัตนเข้าถงึการตรวจสอบได้ 
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ณ ต่างประเทศ เพือ่เป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐ ทั้งน้ีในปี 2558 เป็นการเดินทางแลกเปล่ียนองคค์วามรู้และเพือ่
ไปศึกษาประสบการณ์กบัผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศต่างๆ และเป็นการไปประชุมวา่ดว้ยความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
และการตรวจวเิทศของผูต้รวจราชการกรม เพือ่เป็นการตรวจติดตามภารกิจร่วมกบักระทรวงแรงงาน  
 ข้อ 3 การน าเงินไปลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศและต่างประเทศไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า การลงทุน
แต่ละปี มีผลก าไรเท่าใด เพิ่มขึน้หรือขาดทุน 

ค าช้ีแจง ส านกังานประกนัสงัคมไดเ้ปิดเผยผลการด าเนินงานดา้นการลงทุนผา่นทางเวบ็ไซตข์องส างาน
ประกนัสงัคม (WWW.sso.go.th) เป็นรายไตรมาสและรายงานผลต่อคณะกรมการประกนัสงัคม รวมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานการบริหารการลงทุนกองทุนประกนัสงัคมละกองทุนเงินทดแทน ปี พ.ศ.2557 ใหค้ณะรัฐมนตรีรับทราบ
แลว้ 
 ข้อ 4 เมื่อปีพ.ศ.2549 มีการน าเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนในไทยธนาคาร ขาดทุนรวมประมาณ 300 
ล้านบาท แม้มีการต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผิดจริงขอให้ด าเนินการให้ถึงที่สุด 

ค าช้ีแจง  กรณีดงักล่าวขา้งตน้ ส านกังานประกนัสงัคมไดด้ าเนินการตามกฎหมายและไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริงความรับผดิชอบทางละเมิดของเจา้หนา้ที่พจิารณาสอบสวนตามพระราชบญัญตัิความรับ
ผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที่ พ.ศ.2539 ซ่ึงขณะน้ีเร่ืองอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบส านวนความรับผดิทางละเมิดของ
กรมบญัชีกลาง 
 ข้อ 5 กรณกีารเบิกจ่ายงบประมาณของโงพยาบาลเอกชน กรณจ่ีายค่ารักษาพยาบาลโรคเร้ือรังโรคร้ายแรงโดย
ขาดการตรวจสอบใบส าคญัการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจากส านักงานประกันสังคม ท าให้เกิดความ
เสียหาย ขึน้กับกองทุนประกันสังคม 

ค าช้ีแจง  การจ่ายค่าบริการทางการแพทย ์ส านกังานประกนัสงัคม มิไดจ่้ายเงินตามใบส าคญัหรือเอกสาร
เรียกเก็บเงินของสถานพยาบาล แต่จ่ายตามขอ้มูลการใหบ้ริการผูป้ระกนัตนเท่านั้น และจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
เป็นแบบเหมาจ่าย พร้อม ทั้งจ่ายเพิม่เติมตามภาระเส่ียง และการจ่ายตามโรคที่มีค่าใชจ่้ายสูงร่วมดว้ย ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะ
ไม่เกิดความเสียหายกบักบักองทุนประกนัสงัคม เน่ืองจากส านกังานประกนัสงัคมจะตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล
ก่อนท าการประมวลผลเพือ่จ่ายค่าบริการแพทยต์ามภาระเส่ียง เช่น การตรวจสอบการมีสิทธิ การตรวจสอบความ
ซ ้ าซอ้นของขอ้มูล , ตรวจสอบทะเบียนโรคเร้ือรังกบัการบริการตามโรคที่ไดข้ึ้นทะเบียนไว ้เป็นตน้ 

นอกจากน้ีส านกัจดัระบบบริการทางการแพทย ์มีโครงการตรวจสอบขอ้มูลการใชบ้ริการทางการแพทย์
ของสถานพยาบาลประกนัสงัคมภาครัฐและภาคเอกชน โดย จดัจา้งที่ปรึกษาทางการแพทยแ์ละพยาบาลตรวจเชิงลึก
จากเวชระเบียน เพือ่ใหก้ารจ่ายค่าบริการทางการแพทยเ์ป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน และเป็นไปอยา่งถูกตอ้งโปร่งใส 
ตรวจสอบไดแ้ละเป็นธรรม รวมทั้งท  าใหผู้ป้ระกนัตนเขา้ถึงการใชบ้ริการทางการแพทยไ์ดม้ากขึ้น 
 ข้อ 6 การใช้งบประมาณในการจัดสัมมนาให้ความรู้กับสภาองค์การนายจ้าง และสภาองค์ลูกจ้างในแต่ละปีเป็น
เงินจ านวนมาก แต่ไม่ทั่วถึงและเป็นธรรมกับผู้ประกันตนทุกกลุ่ม ควรมีการควบคุมตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส 

ค าช้ีแจง  การจดัสรรงบประมาณเพือ่การประชาสมัพนัธค์วามรู้เร่ืองการประกนัสงัคมใหก้บัสภาองคก์าร
นายจา้ง และสภาองคก์ารลูกจา้ง ส านกังานประกนัสงัคมจะใชข้อ้มูลจากส านกัทะเบียนกลาง กรมสวสัดิการและ

http://www.sso.go.th/
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คุม้ครองแรงงาน ที่มีฐานขอ้มูลการขึ้นทะเบียนสภาองคก์ารนายจา้ง จ  านวน 14 แห่ง สภาองคก์ารลูกจา้ง จ  านวน 14 
แห่ง มาเป็นขอ้มูลประกอบพจิารณาจดัสรรงบประมาณ เพือ่การประชาสมัพนัธด์งักล่าว 

ซ่ึงในปี 2558 ไดมี้การจดัสรรงบประมาณ ทั้งส้ินจ านวน 2,600 รุ่น แต่เน่ืองจากส านกังานประกนัสงัคมมี
สถานประกอบการที่อยูใ่นระบบประกนัสงัคมมากกวา่ 4 แสนแห่งผูป้ระกนัตนมากกวา่ 13 ลา้นคน ประกอบกบัยงัมี
สหภาพแรงานที่ขึ้นทะเบียนกบัส านกัทะเบียนกลาง กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน แต่มิไดเ้ป็นสมาชิกของสภา
องคก์ารนายจา้ง และสภาองคก์ารลูกจา้ง แต่อยา่งใด  

ดงันั้น เพือ่ใหก้ารประชาสมัพนัธเ์ป็นไปอยา่งทัว่ถึง เป็นธรรม และครอบคลุมผูป้ระกนัตนอยา่ง
กวา้งขวาง ส านกังานประกนัสงัคมไดเ้ปิดช่องทางใหส้หภาพแรงงานที่มิไดเ้ป็นสมาชิกของสภาฯทั้ง 2 แห่ง ที่มีความ
ตอ้งการด าเนินการเร่ืองการจดัประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ความรู้ดา้นการประกนัสงัคมสามารถขอรับการสนบัสนุน
วทิยากรบรรยาย หรือ เอกสารเผยแพร่ไดท้ี่ส านกังานประกนัสงัคมทุกแห่งประเทศ นอกจากน้ี ส านกังานฯ จะได้
ประสานขอความร่วมมือจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงมีหนา้ที่ในการดูแลการด าเนินกิจกรรมของสภาฯ 
หรือสหภาพฯ โดยตรงด าเนินการประชาสมัพนัธก์ารเขา้ถึงช่องขอรับการสนบัสนุนดา้นการประชาสมัพนัธใ์หก้บัสภา
ฯ หรือสหภาพแรงงานไดท้ราบเพือ่ใหค้รอบคลุมอยา่งทัว่ถึงต่อไป 
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อรท. และ คสรท.ค้านหลกัเกณฑ์คดัเลอืกครส. 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิริชยั ดิษฐกุล) ลงนามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการคดัเลือกกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2558 ลงวนัที่ 15 
ธนัวาคม 2558 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 9 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป  มีสาระส าคญัคือ 

1.ก าหนดใหส้ภาองค์การลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้างตามกฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์เสนอช่ือผูส้มคัรสภาละ 
2 คน เพือ่คดัเลือกเป็นกรรมการฝ่ายนาจา้งและกรรมการฝ่ายลูกจา้ง เพือ่ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกพจิารณาเสนอ
รัฐมนตรีแต่งตั้ง ต่อไป 

2.กระบวนการประชุมคดัเลือก ก าหนดใหอ้ธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานนดัประชุมผูไ้ดรั้บการ
เสนอช่ือเพือ่เลือกกนัเองใหไ้ดจ้  านวน 2 เท่าของจ านวนกรมการฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลูกจา้งในครส.ที่ครบวาระ เพือ่
เสนอใหค้ณะกรรมการคดัเลือกพจิารณา 

3.คณะกรรมการคดัเลือก ประกอบดว้ยขา้ราชการในกระทรวงแรงานทั้งหมดไดแ้ก่ รองปลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เป็นรองประธานกรรมการ,ผูอ้  านวยการกองนิติการ , 
ผูอ้  านวยการกลุ่มงานทะเบียน , ผูอ้  านวยการกลุ่มงานกฎหมาย ส านกับริหารกลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงาน เป็น
กรมการและเลขานุการ โดยผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ ์เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

ขณะที่ระเบียบไตรภาคีปี 2551 ก าหนดให้สมาคมนายจ้างและสหภาพแรงงานในเขตภาคต่างๆเสนอช่ือผูแ้ทน
ฝ่ายตนไดไ้ม่เกินองค์กรละ 1 คน โดยใหส้มาคมนายจา้ง และสหภาพแรงงานเสนอช่ือผูแ้ทนสมคัรไตรภาคีองคก์รละ
ไม่เกิน 2 คณะ ใหส้มาคมนายจา้ง และสหภาพแรงงาน แจ้งช่ือกรรมการองค์กรเป็นผู้ลงคะแนนแห่งละ 1 คน ดว้ย 

องค์การ แรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) จดัท าหนงัสือลงวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2559 ถึงนายกรัฐมนตรีคดัคา้น
ระเบียบคดัเลือกผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลูกจา้งในครส. ปี2558 มีเหตุผล 3 ขอ้ คือ  

1.ระเบียบกรรมการแรงงาน วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกกรรมการผูแ้ทนทั้งสองฝ่าย สภาฯต่างๆและ
สหภาพแรงงานที่ไม่ไดส้งักดัสภาฯไม่มีโอกาสรับรู้มาก่อน 

2.คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามพระราชบญัญตัิแรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. 2518 เกี่ยวข้องกับทุกองค์กรและ
สหภาพแรงงานบางองคก์รก็ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การลูกจ้างทั้ง ท  าใหส้หภาพแรงงานจ านวนมากต้องสูญเสียสิทธิ
โดยไม่เป็นธรรม 

3.กระทรวงแรงงานทราบดีวา่การเลือกตั้งไตรภาคีทุกคณะที่ผา่นมามีปัญหามาตลอดและตอ้งการปฏิรูประบบ
การเลือกตั้งใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายจะไดค้ดัเลือกคนดีๆเขา้ไปท างานแต่ก็ยงัไม่สามารถท าไดแ้ละวธีิการ
คดัเลือกแบบน้ีจะเกิดการบล๊อกโหวดอยา่งเดิมได ้

 

สรปุข่าวแรงงาน 
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ต่อมาคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ท าหนงัสือลงวนัที่ 29 กุมภาพนัธ ์2559 ถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คดัคา้นระเบียบกระทรวงแรงงานวา่ดว้ยการคดัเลือกกรรมการแรงงานสมัพนัธปี์ 
2558 เพราะวา่ 

1.ระเบียบฉบบัน้ีขดัแยง้กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทย ซ่ึงจดัท าโดยกระทรวงกลาโหม เม่ือคสช.เขา้
มาบริหารประเทศในช่วงธนัวาคม 2557 วา่ “เสนอแนะใหแ้กไ้ขระเบียบไตรภาคีปี 2551 ใหไ้ดม้าซ่ึงผูแ้ทนทั้งสามฝ่าย
ของระบบไตรภาคีใหม่ใหเ้ป็นธรรม โดยพจิารณาการออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีทุกคณะ ควรค านึงถึง
สดัส่วนจ านวนสมาชิกในองคก์ร” 

2.การระบุใหส้รรหาจากตวัแทนสภาองคก์ารนายจา้งและสภาองคก์รลูกจา้งเท่านั้น ท าให้ขาดการมีส่วนร่วม
ขององค์กรแรงงานทั้งหมด ซ่ึงขณะน้ีมีสหภาพแรงงานทั้งประเทศ 1,398 องคก์รและสมาชิก 446,380 คน ซ่ึงสมาชิก
สภาองคก์ารลูกจา้งไม่ใช่ตวัแทนขององคก์รแรงงานทั้งหมด 

3.ไม่มีหลกัประกนัวา่ผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้งที่มาจากสภาองคก์ารลูกจา้ง จะไดเ้ขา้ไปเป็นตวัแทนฝ่ายลูกจา้งในครส. 
และสนบัสนุนขอ้เรียกร้องของแรงงานกลุ่มต่างๆ เพราะสภาองคก์ารลูกจา้งบางแห่งมีแนวคิดโตแ้ยง้ คดัคา้นขอ้
เรียกร้องของแรงงานกลุ่มอ่ืนมาโดยตลอด 

4.คณะกรรมการคดัเลือกเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งและผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้งเป็นกรรมการครส.มาจาก
ภาครัฐซ่ึงไม่โปร่งใสเป็นธรรม 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 
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คนไข้โวย “เจบ็ป่วยฉุกเฉิน” ไร้ผล 
 ถูกรพ.เอกชนเก็บมัดจ า 1.7 แสน เครือข่ายผู้เสียหายฯเผยผู้ป่วยร้องเรียนถูก รพ.เอกชน เรียกเก็บมัดจ าค่า
รักษา 1.7 แสนบาท ทั้งๆ ที่เข้าข่าย "เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีทุกสิทธิ" จีรั้ฐแก้ปัญหา ปลัดสธ.เล็งต้ังศูนย์ประสานงาน
เคลียร์ทุกฝ่าย 

เม่ือวนัที่ 1 มีนาคมที่ผา่นมา นางปรียนนัท ์ลอ้เสริมวฒันา ประธานเครือข่ายผูเ้สียหายทางการแพทย ์เปิดเผยวา่ 
นโยบายเจบ็ป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีทุกสิทธิยงัคงมีปัญหาในทางปฏิบตัิ เพราะเม่ือเจบ็ป่วยฉุกเฉินและไปรักษาตวัที่
โรงพยาบาลเอกชน ยงัมีการเรียกเก็บค่ารักษาในราคาที่สูง ทั้งๆ ที่ภายใน 72 ชัว่โมงของการรักษาจะตอ้งไม่มีค่าใชจ่้าย
ใดๆ และหลงัจากนั้นจะตอ้งส่งผูป่้วยคืนโรงพยาบาลตามสิทธิ ทั้งสิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ หรือบตัรทอง สิทธิ
ประกนัสงัคม และสิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคนไขโ้ดยตรง 

"ทุกวนัน้ียงัมีผูป่้วยและญาติผูป่้วยหลายคนร้องเรียนไปที่เครือข่าย ล่าสุด มีกรณีครอบครัวหน่ึง สามีป่วยดว้ย
โรคความดนัและไขมนัในเลือดสูง โดยมีอาการเจบ็หนา้อกมาก และเขา้โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เม่ือเดือนธนัวาคม 
2558 แพทยไ์ดท้  าบอลลูนให ้แต่ที่ซ ้ าร้ายกลบัมีการเรียกเก็บเงินมดัจ า 170,000 บาท จากค่าใชจ่้าย 2.6 แสนบาท ทั้งๆ ที่
อาการเช่นน้ีเขา้ข่ายกรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉินที่อาจส่งผลต่อชีวติ โดยภรรยาผูป่้วยไดข้อใหโ้รงพยาบาลท าเร่ืองเบิกจาก
กองทุนเจบ็ป่วยฉุกเฉิน แต่โรงพยาบาลเอกชนยนืยนัวา่ไม่เขา้กรณี เม่ือถามไปยงัส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ไดรั้บแจง้วา่รอเอกสารจากโรงพยาบาล ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนบอกใหร้อ สปสช." นางปรียนนัทก์ล่าว 
และวา่ล่าสุด ไดท้  าหนงัสือขอเขา้พบ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพือ่หารือ
เร่ืองดงักล่าว แต่ยงัไม่มีโอกาสไดเ้ขา้พบ  

ดา้น นพ.โสภณ เมฆธน ปลดั สธ. กล่าววา่ ไดม้อบหมาย พญ.ประนอม ค าเที่ยง รองปลดั สธ.ดูแลนโยบาย
เจบ็ป่วยฉุกเฉินเพือ่วเิคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา เบื้องตน้เห็นวา่ตอ้งพจิารณาหลายดา้น ทั้งการจดัตั้ง
ศูนยใ์หค้  าแนะน าเก่ียวกบัค  านิยาม "เจบ็ป่วยฉุกเฉิน" ซ่ึงมีหลายระดบั หรือการแกปั้ญหาค่ารักษาที่คิดตามกลุ่มโรค เดิม
ไดป้ระสานกบัโรงพยาบาลเอกชนคิดในราคาระดบัความรุนแรงของกลุ่มโรคละ 10,500 บาท แต่โรงพยาบาลเอกชน
มองวา่ไม่เพยีงพอ จึงตอ้งหารือกนัอีก และยงัมีกรณีหา้มโรงพยาบาลเอกชนเก็บค่ารักษากรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉินภายใน 72 
ชัว่โมง รวมทั้งหลงัจาก 72 ชัว่โมง จะตอ้งส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลในสิทธิ ซ่ึงในสิทธิบตัรทองกบัสิทธิประกนัสงัคม มี
โรงพยาบาลพร้อมรับ แต่ในส่วนของสิทธิขา้ราชการยงัไม่มี ขณะน้ีกรมบญัชีกลางก าลงัหาทางออกอยู ่

ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ ขอ้มูลสถานการณ์และผลการด าเนินงานกรณีใชสิ้ทธิรักษาพยาบาลภาวะเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 
(EMCO) ปี 2558 มีโรงพยาบาลเอกชนเขา้ร่วมโครงการ 358 แห่ง โดยเป็นบริการผูป่้วยในเขา้รับบริการ 1,275 คร้ัง 
มูลค่า 45,704,352.78 บาท เป็นผูป่้วยนอกที่เขา้รับบริการ 233 คร้ัง มูลค่า 1,064,371.34 บาท ส่วนเร่ืองที่มีการร้องทุกข์
พบ 139 เร่ือง ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการจ่ายค่ารักษา การบริการ เป็นตน้ 

(มติชน,2 มีนาคม 2559,น.10) 
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นายกทนัตแพทย์ฯวอน ‘บิ๊กตู่’ปฏรูิป ‘สปส.’  เพือ่ผู้ประกนัตน 

 ปลดักระทรวงแรงงาน สปส.เร่งศึกษาแนวทางปรับปรุงบริการ “ทนัตกรรม” ตั้งโจกย ์“ผูป้ระกนัตน” ไม่ตอ้ง
ส ารองจ่าย ดา้นทนัตแพทยสมาคมฯวอน “บิ๊กตู่” น าเขา้สู่แผนปฏิรูปประเทศ 
 เม่ือวนัที่ 28 มีนาคม ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลดักระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มเครือข่ายประกนัสงัคม
คนท างาน (คปค.) จะขอเขา้พบเพือ่ยืน่หนงัสือขอใหส้ านกังานประกนัสงัคม (สปส.) ปรับปรุงสิทธิดา้นทนัตกรรมให้
ผูป้ระกนัตนวา่ หากมายืน่หนงัสือก็จะไดรั้บเร่ืองไว ้โดยจะส่งใหค้ณะกรรมการการแพทยใ์นคณะกรรมการ
ประกนัสงัคม (บอร์ด สปส.) ไปพจิารณา รวมถึงส ารวจวา่จะสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งไร ทั้งน้ี ในส่วนขอ้เรียกร้องที่
ไม่ตอ้งส ารองจ่ายเงินนั้น บอร์ด สปส. ไดใ้หส้ปส.ศึกษาแลว้ เบื้องตน้อาจจะเป็นการท าสญัญากบัสถานพยาบาลใน
เครือข่าย เม่ือผูป้ระกนัตนเขา้ไปใชบ้ริการไม่ตอ้งส ารองจ่าย แต่ใหส้ถานพยาบาลเป็นผูต้ ั้งเบิกกบั สปส.ซ่ึงอาจจะน า
ร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพือ่ประเมินผลก่อน 

 ดา้น ทพ.อดิเรก ศรีวฒันาวงษา นายกทนัตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์กล่าววา่ น่า
เห็นใจผูป้ระกนัตน ที่ผา่นมา แวดวงทนัตแพทยถึ์งกนัมากถึงเร่ืองน้ี เพราะเห็นวา่วงเงินค่าทนัตกรรมรวมปีละ 600 บาท 
ยงัไม่ครอบคลุมการบริการทนัตกรรม โดยเฉพาะกบัผูท้ี่มีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน ที่ส าคญัการใหผู้ป้ระกนัตน
ส ารองจ่ายก็เป็นปัญหา ไดเ้งินคืนล่าชา้หาก สปส.จะปรับปรุงควรใหค้รอบคลุมถึงสิทธิการรักษาพยาบาลอ่ืนๆดว้ย 
 “สปส.ตอ้งเพิม่วงเงินบริการทนัตกรรม ส่วนจะจ านวนเท่าไรนั้น ตอ้งพจิารณาตามค่าครองชีพ และการรักษา
จริง ณ ปัจจุบนั และตอ้งพจิารณาบางหตัถการที่มีความจ าเป็นเก่ียวกบัช่องปาก ก็ตอ้งใหสิ้ทธิผูป้ระกนัตนดว้ย ส าหรับ
ขอ้เรียกร้องยกเลิกส ารองจ่ายนั้น ควรประสานกบัคลินิกเอกชนในเร่ืองาคากลางรวมทั้งพจิารณาขั้นตอนการจ่ายเงินค่า
รักษาคืนใหแ้ก่คลินิกเอกชนดว้ย” ทพ.อดิเรกกล่าวและวา่ ปัจจุบนั สปส.มีบุคลากรที่รู้เร่ืองการรักษาพยาบาลไม่มาก ท า
ใหร้ะบบบริการดา้นสุขภาพมีปัญหาหลายดา้น จึงเสนอวา่ควรถ่ายโอนส่วนการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนให้
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดูแล เพราะเช่ียวชาญกวา่ แต่ยนืยนัวา่ไม่ใช่เร่ืองการยบุรวมกองทุน
แน่นอน 

 ผูส่ื้อข่าวถามวา่ นายกรัฐมนตรีควรน าเร่ืองการปฏิรูปประกนัสงัคมเขา้สู่การปฏิรูปประเทศดว้ยหรือไม่ ทพ.
อดิเรกกล่าววา่ ควรอยา่งยิง่เพราะการปฏิรูปได ้จะเป็นประโยชน์กบัคนในวยัท างานทั้งหมดที่จ่ายเงินเขา้ระบบ
ประกนัสงัคม เพราะที่ผา่นมา ระบบประกนัสงัคมเป็นระบบบงัคบัการท าประกนั ผูป้ระกนัตนตอ้งจ่ายสมทบ โดย
บงัคบัหกัจากเงินเดือน แมจ้ะมีสิทิประโยชน์อ่ืนๆ นอกเหนือจากสุขภาพ แต่จะดีกวา่หรือไม่ที่ผูป้ระกนัตนควรไดรั้บ
สิทธิในการดูแลสุขภาพที่ดี และครอบคลุมเหมือนประชากรที่ สปสช.ดูแล 

(มติชน,29 มีนาคม 2559,น.10) 
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ปัญหาระบบสุขภาพแรงงานข้ามชาต ิ 
การประชุมเชิงปฏิบตัิการ เพือ่พฒันาระบบสุขภาพส าหรับแรงงานต่างดา้ว ผูติ้ดตามและเหยือ่จากการคา้มนุษย ์

ระหวา่งวนัที่ 17-19 กุมภาพนัธ ์2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยร์าชการ เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร  จดัโดย ส านกั
บริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

การอภิปรายเร่ือง “สถานการณ์แรงงานต่างดา้วและผูติ้ดตามในประเทศไทย และการแกปั้ญหาเหยือ่จากการคา้
มนุษย”์ สรุปไดว้า่ 

พ.ต.อ.ดร.พงษ์นคร นครสันติ หัวหน้าส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวถึงสถานการณ์
ทัว่ไปของผูห้ลบหนีเขา้เมือง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. เขา้เมืองผดิกฎหมาย และอยูถู่กกฎหมาย เช่นผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัเทคนิคที่เขา้มาตามนโยบายรัฐและการ
ลงทุน 

2. เขา้เมืองถูกกฎหมาย และอยูผ่ดิกฎหมาย เช่น อยูเ่กินระยะเวลาท่องเที่ยว หรือท างาน จะถูกจบักุมและส่งขึ้น
ศาลพจิารณาปรับส่งกลบับา้น 

3. เขา้เมืองผดิและอยูผ่ดิกฎหมาย-มีจ  านวนมาก 
4. เข้าเมืองผิด และอยู่ถูกกฎหมาย เป็นกรณีที่พ.ร.บ.คนเขา้เมือง พ.ศ.2522 มาตรา 17 ยกเวน้โทษ กรณีมีเหตุ

จ  าเป็นเฉพาะเร่ืองและมีมติคณะรัฐมนตรีผอ่นผนัใหม้าขึ้นทะเบียนและอยูท่  างานได ้
สาเหตุที่มีแนวโนม้ผูเ้ขา้เมืองตกคา้งในไทยจ านวนมาก เพราะ 
1. การสกดักั้นส่งกลบัไดย้าก บางคนกลบัไม่ไดแ้ลว้ เพราะไม่รู้จะกลบัไปท าอะไร หรือรัฐตน้ทางไม่ตอ้นรับ 
2. กระแสโลกาภิวตัน์ของประชากรยา้ยถ่ิน,ยา้ยฐานประกอบการผลิตการลงทุนและแหล่งงาน 
3. ปัญหาความไม่มัน่คงไม่ทางเศรษฐกิจ สงัคมการเมืองของประเทศเพือ่นบา้น 
4. การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขาดแคลนแรงงานทกัษะต ่าจ  านวนมากในบางกิจกรรมของไทย 
5. นโยบายเอ้ือประโยชน์ต่อแรงงานต่างดา้วของรัฐไทย 
 

ผลกระทบการจา้งงานต่างดา้วมีทั้งดา้นบวก และดา้นลบ จ าแนกไดด้งัน้ี 
ด้านบวก ด้านลบ 

1. สนบัสนุนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ 
2. ทดแทนประเภทงานที่แรงงานไทยไม่ท า 

1. ปัญหาสถานภาพทางกฎหมาย 
2. ความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้น 
ด้านเศรษฐกิจ คือ 
1. การใชแ้รงงานราคาถูกโดยไม่พฒันาเทคโนโลยี

การผลิต 
2. จะถูกกีดกนัทางการคา้ได ้
ด้านสาธารณสุข และการศึกษา 
1. เกิดโรคติดต่อระบาดได ้
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2. ภาระค่าใชจ่้ายของหน่วยบริการสาธารณสุข 
และเงินอุดหนุนรายหวัการศึกษา 

ด้านการเมือง คือ 
1. การเรียกร้องขอมีสถานะและสิทธิ 
2. ภาพลกัษณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
3. ปัญหาความหวาดระแวงจากประเทศเพือ่นบา้น  

 
สถานการณ์ปัจจุบัน คือ รัฐบาลเนน้ 4 สญัชาติ คือ พม่า ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม ส าหรับกรณี 3 สญัชาติ 

(ยกเวน้เวยีดนาม) จะแบ่งการจดัระบบเป็น 4 กลุ่ม คือ  
1) ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซ่ึงเป็นกลุ่มเดิมที่เคยขึ้นทะเบียน และนายจา้งพามารายงานตวั เพือ่ส่งใหรั้ฐเพือ่น

บา้นรับรอง 
2) กลุ่มที่เข้ามาท างานแบบMOU คือติดต่อน าเขา้มา 
3) กลุ่มที่ไม่มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจ าตัวสีชมพู ซ่ึงมีทั้งลูกจา้งทัว่ไปและกิจการประมง หรือ แปรรูป

สตัวน์ ้ า 
4) กลุ่มไป-กลับ หรือตามฤดูกาล เป็นผูท้  างานบริเวณชายแดน โดยมีบตัรผา่นแดนหรือเขา้มาท างานตามMOU 

เป็นการชัว่คราว เช่น เชา้ไป-กลบัเยน็ หรือไม่เกิน 7 วนั 
 
นายธวัชชัย เลขสัมฤทธ์ิ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจัดระบบแรงงานต่างด้าว กล่าววา่ นโยบายบริหารกฎหมาย

ท างานของคนต่างดา้ว มีมติครม.ผอ่นผนัตั้งแต่ปี 2535 เพราะปัญหาชายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบา้นมีพรมแดน
ธรรมชาติความยาวกวา่ 2,500 กิโลเมตร ขณะที่อตัราเกิดของวยัท างานในไทยนอ้ยลง จึงจ าเป็นตอ้งพึ่งแรงงานต่างดา้ว
เขา้มาทดแทน อนาคตจะขยายใหม้าท างานติดต่อ 2 ปี 

การแกปั้ญหาแรงงานต่างดา้ว รัฐไทยเป็นฝ่ายตั้งรับตามแกปั้ญหามากกวา่ ไม่อาจแกปั้ญหาฝ่ายเดียวได ้โดย
เพือ่นบา้นตอ้งมีความจริงใจจริงจงักบัไทยดว้ย ตอ้งค  านึงถึงความมัน่คงของชาติทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง 
ตอ้งปรับการตรวจพสูิจน์ตวัตนใหท้นัสมยัขึ้น ไม่เนน้ดูความถูกตอ้งของเอกสาร ซ่ึงปลอมแปลงได ้แต่อาจเนน้
เทคโนโลยตีรวจร่างกาย เช่น การสแกนม่านตา หรือลายน้ิวมือที่เปล่ียนไม่ได ้

ปัจจุบนัมีฐานขอ้มูลประมาณ 1 ลา้นคนในระบบบริหารต่างดา้ว ส านกับริหารแรงงานต่างดา้วตอ้งตาม
แกปั้ญหาปลายทาง ซ่ึงบตัรสีชมพคูวรจะหมดไป ท าไมยงัไม่สามารถท าใหห้มดได?้ เพราะมีปัญหาของประเทศตน้ทาง
ที่ไม่มีระบบการพสูิจน์สญัชาติส่วนบุคคล และทะเบียนราษฎรที่ถูกตอ้งทนัสมยั มีปัญหาขั้นตอนความล่าชา้ และ
ค่าใชจ่้ายที่สูงส าหรับแรงงานต่างดา้ว 

นางสาวขนิษฐา ปานรักษา พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าววา่ จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นจงัหวดัที่
มีโรงงานปลากระป๋องใหญ่ที่สุดมีแรงงานต่างดา้วขึ้นทะเบียนและมีผูใ้ชไ้อโฟนมากติดอนัดบัตน้ๆของไทย เพราะมี
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แรงงานต่างดา้วใชบ้ริการมาก โรงพยาบาลมีล่ามแปลภาษาช่วยตลอดเวลา และทูตพม่าเคยเขา้มาศึกษาตรวจเยีย่มการ
จดับริการสุขภาพแรงงานต่างดา้วของโรงงานพยาบาลสมุทรสาครดว้ย 

ปัญหาบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาล คือ  
1. เข้าไม่ถึงบริการแรงงานได้ครบถ้วน เพราะแรงงานบางคนแลว้แต่อารมณ์ ถา้ไม่บงัคบัขึ้นทะเบียนตรวจ

สุขภาพ และประกนัสุขภาพเพือ่น าหลกัฐานการตรวจไปขอใบอนุญาตท างาน 
2. การติดตามรักษาพยาบาลแรงงานไม่ต่อเน่ือง ถา้มีการเปล่ียนนายจา้งหรือ เปล่ียนงาน 
3. โรงพยาบาลตอ้งแบกรับภาระค่าใชจ่้าย โดยเฉพาะกรณีผูป่้วยหนกัเร้ือรัง หรือ ใกลค้ลอดบุตรแลว้ ถึงมาหา

หมอ โดยไม่เคยตรวจครรภม์าก่อน 
4. เกิดโรคระบาดในพื้นที่ ที่โรงพยาบาล ตอ้งเฝ้าระวงัติดตามผูป่้วยใกลชิ้ด  
 
ข้อดีของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service หรือ OSS) ตามนโยบาย

ของ คสช.ที่ด าเนินการไปแลว้ คือท าใหโ้รงพยาบาลสามารถจดับริการเขา้ถึงแรงงานต่างดา้วไดม้ากขึ้น เช่น บริการฝาก
ครรภจ์นครบเวลาก่อนคลอด, การฉีดวคัซีนเด็กไดค้รบถว้น , การแนะน าการคุมก าเนิดแก่แรงงานหญิง เพือ่ป้องกนั
ปัญหาการซ้ือยาคุมกินเองเกิดอนัตรายต่อสุขภาพ,ท าใหป้ลอดโรคระบาดมากขึ้น และใหค้วามรู้แก่แรงงานต่างดา้วเพือ่
พึ่งคนเองดา้นสุขภาพ เช่น การมาตรวจเลือด ตรวจเสมหะเพือ่ป้องกนั-คดักรองวณัโรค ซิฟิลิสและเทา้ชา้งในระยะ
เร่ิมตน้ 

นอกเหนือจากบริการสาธารณสุข ส่ิงที่ไดจ้ากศูนยบ์ริการเบด็เสร็จ หรือ OSS คือ 
1. ความร่วมมือของหลายหน่วยงานภาครัฐ ท าใหเ้กิดความตระหนกัร่วมกนัถึงการดูแลสุขภาพ 
2. เกิดความร่วมมือแกไ้ขปัญหาแรงงานขา้มชาติดา้นต่างๆ 
3. ควบคุมโรคติดต่อไม่ใหร้ะบาด 
4. มีการจดัท าฐานขอ้มูล เช่น นายจา้ง ,ที่อยู,่ลกัษณะงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริการแรงงานต่างดา้ว

ทั้งหมด 
5. มีโอกาสดึงใหแ้รงงานต่างดา้วจ านวนมากเขา้ถึงหลกัประกนัสุขภาพเตม็ที่ 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 
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มติครม. 15 มนีาคม 2559 
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคดิเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข/์เสนอความคิดเห็นจากประชาชน 
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีเสนอ และมอบหมายให ้               
ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหค้วามส าคญักบัการเร่งรัดการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข ์           
ใหมี้ผลเป็นที่ยตุิดว้ยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

  สาระส าคญัของผลการด าเนินการดังกล่าว 

  1 . สถิติการแจ้งเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคดิเห็นของประชาชนที่ยืน่เร่ืองผา่นช่องทางการร้องทุกข ์
1111 และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งส้ิน 41,686 คร้ัง รวมจ านวน 
26,550 เร่ือง โดยประเด็นเร่ืองที่ประชาชนร้องทุกข/์เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ไดแ้ก่ เหตุเดือดร้อนร าคาญ รองลงมา 
คือ แจง้เบาะแสการลกัลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนนั แจง้เบาะแสการลกัลอบจ าหน่ายและเสพยาเสพติด เสนอความ
คิดเห็นเก่ียวกบันโยบายและโครงการของรัฐในประเด็นที่หลากหลาย และปัญหาหน้ีสินนอกระบบ ตามล าดบั ทั้งน้ี 
สามารถด าเนินการจนได้ข้อยุติคดิเป็นร้อยละ 81.72 และอยู่ระหว่างการด าเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คดิเป็น
ร้อยละ 18.28  

  2 . หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคดิเห็นมากที่สุด 5 ล าดับแรก ดงัน้ี 

   2.1 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รองลงมา คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
คมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลงั ตามล าดบั 

   2.2 รัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน รองลงมา คือ ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามล าดบั 

   2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ จงัหวดั
สมุทรปราการ นนทบุรี นครราชสีมา และปทุมธานี ตามล าดบั 

  ทั้งน้ี การด าเนินการเร่ืองราวร้องทุกขจ์ดัไดว้า่เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มา             
มีส่วนร่วมในหลายขั้นตอนและหลายระดบั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการเสนอความคิดเห็น แจง้เบาะแส ร้องเรียน            
ร้องทุกข ์ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงในการตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐดว้ย จึงจ าเป็นที่ภาครัฐตอ้งใหค้วามสนใจในการรับฟัง
ความคิดเห็นหรือขอ้มูลดงักล่าว และใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลเร่ืองราวร้องทุกขเ์ป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณา
ตดัสินใจในการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และแนวทางด าเนินการเพือ่ตอบสนองใหต้รงตามความตอ้งการ
ของประชาชน จึงขอให้ส่วนราชการให้ความส าคญักับการเร่งรัดการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์ให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความ
เป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  
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มติครม. 22 มนีาคม 2559 
เร่ือง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการโครงการเงินอุดหนุนเพือ่การเล้ียงดูเด็กแรกเกิดตามที่
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) เสนอ โดยมอบหมายให ้พม. รับความเห็นของ
กระทรวงการคลงัไปพจิารณาด าเนินการต่อไปและประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการเงินอุดหนุนเพือ่การเล้ียงดูเด็กแรก
เกิดระยะแรกที่คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 2558 เม่ือส้ินสุดโครงการ (เดือนกนัยายน 2559) และรายงาน
ผลใหค้ณะรัฐมนตรีทราบ 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  1. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดเป็นการขยายระยะเวลาการช่วยเหลือเด็กแรกเกิด
จาก 1 ปี เป็น 3 ปี และการเพิม่วงเงินการช่วยเหลือ   ซ่ึงคณะกรรมการการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ไดมี้มติเห็นชอบในหลกัการแลว้ 
  2. การขยายระยะเวลาและเพิ่มวงเงินช่วยเหลือ มีขอ้มูลสนบัสนุนจากสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันา
ประเทศไทย (TDRI) และองคก์ารกองทุนเพือ่เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) พบวา่ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจะมี
ประโยชน์สูงสุดต่อพฒันาการของเด็กก็ต่อเม่ือใหเ้งินช่วยเหลือจนถึงอาย ุ3 ขวบ เป็นอยา่งนอ้ย จึงควรเพิม่เงินช่วยเหลือ 
เพือ่ใหเ้พยีงพอและสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาค่าใชจ่้ายดา้นอาหารของเด็กเล็ก และในอนาคตควรใหเ้ป็นโครงการ
ถาวร อีกทั้งโครงการดงักล่าวตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการที่จะจดัสวสัดิการช่วยเหลือและพฒันาคุณภาพชีวติของ
เด็ก สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษยข์องร่างแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 12 รวมทั้งยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคนของร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 

------------------------------------------------------------------------ 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหาร และข้าราชการต ารวจผู้ได้รับผลกระทบจากความ

เหลื่อมล า้ของอัตราเงินเดือน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเยยีวยาใหแ้ก่ขา้ราชการทหาร และ
ขา้ราชการต ารวจผูไ้ดรั้บผลกระทบจากความเหล่ือมล ้าของอตัราเงินเดือน  ดงัน้ี  
  1. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเยยีวยาใหแ้ก่ขา้ราชการทหารผูไ้ดรั้บผลกระทบจากความเหล่ือมล ้าของอตัรา
เงินเดือน ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ 
  2. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเยยีวยาใหแ้ก่ขา้ราชการต ารวจผูไ้ดรั้บผลกระทบจากความเหล่ือมล ้าของ
อตัราเงินเดือน ตามที่ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ 
  สาระส าคญัของเร่ือง  
  1. หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารฯ 
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   1.1 ขา้ราชการทหารผูรั้บเงินเดือนระดบั ป.1, ป.2, น.4, น.5, น.6 และ น.7 หากไดรั้บการ
พจิารณาเล่ือนเงินเดือนเกินกวา่ชั้นสูงสุดของระดบัตามบญัชีอตัราเงินเดือนแนบทา้ยกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการ
ทหาร ใหไ้ดรั้บเงินเดือนตามบญัชีการเยยีวยาอตัราเงินเดือนขา้ราชการทหาร  
                      1.2 ขา้ราชการทหารผูซ่ึ้งไดรั้บเงินเดือนตามบญัชีการเยยีวยาอตัราเงินเดือนขา้ราชการทหาร เม่ือ
ไดรั้บเงินเดือนจนถึงชั้นสูงสุดของระดบัแลว้ ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนพเิศษตามระเบียบ กค. วา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจ าผูไ้ดรั้บเงินเดือน หรือค่าจา้งถึงขั้นสูงหรือใกลถึ้งขั้นสูงของอนัดบั
หรือต าแหน่ง  
   1.3 ขา้ราชการทหารผูไ้ดรั้บเงินเดือนตามบญัชีการเยยีวยาอตัราเงินเดือนขา้ราชการทหาร ที่
ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอตัราสูงขึ้น และหรือไดรั้บยศสูงขึ้นใหไ้ดรั้งเงินเดือนตามบญัชีอตัราเงินเดือนแนบ
ทา้ยกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการทหาร หรือใหไ้ดรั้บเงินเดือนตามบญัชีการเยยีวยาอตัราเงินเดือนขา้ราชการทหาร 
ในชั้นที่เทียบไดต้ามที่ กห. ก าหนด 
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการต ารวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล า้ของ
อัตราเงินเดือน ดังนี ้
   2.1 ขา้ราชการต ารวจผูรั้บเงินเดือนระดบั ส.4, ส.5, ส.6 และ ส.7 หากไดรั้บพจิารณาเล่ือน
เงินเดือนสูงกวา่ขั้นสูงสุดของระดบัตามบญัชีอตัราเงินเดือนแนบทา้ยพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ ใหไ้ดรั้บเงินเดือน
ตามบญัชีการเยยีวยาอตัราเงินเดือนขา้ราชการต ารวจ 
   2.2 ขา้ราชการผูซ่ึ้งไดรั้บเงินเดือนตามบญัชีการเยยีวยาอตัราเงินเดือนขา้ราชการต ารวจเม่ือ
ไดรั้บเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดของระดบัแลว้ ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนพเิศษตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจ าผูไ้ดรั้บเงินเดือน หรือค่าจา้งถึงขั้นสูงสุดหรือใกลถึ้งขั้น
สูงสุดของอนัดบัหรือต าแหน่ง 
   2.3 ขา้ราชการต ารวจผูไ้ดรั้บเงินเดือน ระดบั ส.4, ส.5, ส.6, ส.7 และผูไ้ดรั้บเงินเดือนตาม
บญัชีการเยยีวยาอตัราเงินเดือนขา้ราชการต ารวจในขั้นที่เทียบไดต้ามที่ ก.ตร. ก าหนด 
   2.4 หลกัเกณฑน้ี์ใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2557 เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


