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ควรมีประกันสุขภาพ

บังคับใช้แล้ว คนมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 โรคร้าย
เตรียมเสียภาษี ใหม่
ใช้เงินรักษาหลักแสน
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EDITOR’S NOTE

“การไม่มีโรค ถือเป็นลาภอันประเสริฐ” เป็นคำ�กล่าวที่

ยังคงสามารถใช้ได้ทุกยุคสมัย การมีสุขภาพที่ดี ใคร ๆ ก็อยากมี แต่ใช่ว่า
จะมีกันได้ทุกคน สิ่งสำ�คัญอยู่ที่การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และการออกกำ�ลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ
ถ้ามีเงินถุงเงินถัง นับว่าถือไพ่เหนือกว่าหลายคนที่มีเงินไม่มากพอ
ในการรักษาตัว แต่ถ้าไม่รวย จะมีวิธีการไหนที่ช่วยได้ ซึ่งการจัดการและ
วางแผนการใช้เงิน ถือเป็นทางออกสำ�คัญสำ�หรับปัญหานี้ โดยเฉพาะ
เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ต้องใช้เวลาในการรักษา หรือใช้เงินรักษา
จำ�นวนมาก แล้วจะมีโรคร้ายแรงอะไรบ้าง ทีต่ อ้ งใช้เงินรักษามากมายอย่างนี้
สามารถพลิกอ่านได้ในคอลัมน์ WOW
สำ�หรับ กิจกรรม กบข. สัญจรพบสมาชิก ในเดือนเมษายนนี้ ได้มี
กำ�หนดการสัญจรไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีงานสัมมนาในหัวข้อ “วางแผนสู่
ความมั่งคั่งในวัยเกษียณด้วยตนเอง” ที่จะสอนให้รู้จักการวางแผนลงทุน
ในเชิงลึก และการเลือกแผนการลงทุน กบข.
อากาศที่ร้อนเช่นนี้ แถมหลายพื้นมีปัญหาฝุ่นควันอีกด้วย เพื่อน
สมาชิก กบข. อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
กองบรรณาธิการ

เสนอแนะหรือต้องการรับข้อมูลข่าวสาร กบข.
แจ้งได้ที่
โทรศัพท์ : 0-2636-1000
Email : member@gpf.or.th
GPF Contact Center : โทร. 1179
Line : @GPFcommunity
GPF JOURNAL

กองบรรณาธิการ

วชิรา การสุทธิ์
พีรทัศน์ ชัยอภินันทิมา
วีรญา พิสุทธิ์พิบูลวงศ์
ชาญวิทย์ ลัภโต
ปรัชญาภรณ์ มกุลพานิช
สุนทรียา ช่างดำ�
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พบ

กันเป็นประจำ�ทีน่ ห่ี น้า 3 วารสาร
กบข. พืน้ ทีใ่ ห้คณ
ุ ถาม แล้วเราจะสรรหาคำ�ตอบ
มาให้คุณ สำ�หรับคำ�ถามของสมาชิกที่ได้รับ
คัดเลือกจะได้รับของที่ระลึกทุกคำ�ถามฉบับนี้
มี คำ � ถามไหนได้ รั บ การคั ดเลื อ กบ้ า งมา
ติดตามกัน

ทำ�ไมยอดเงิน กบข. ไม่แสดงยอดเงิน
ล่าสุดตามวันที่ที่เปิดดูยอดเงิน?
กบข. มีการลงทุนส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศ
ซึ่งระยะเวลาบางประเทศช้ากว่าในประเทศ 1
วัน และเมื่อ กบข. คิดคำ�นวณผลประโยชน์
และมูลค่าต่อหน่วย กบข. ภายในสิ้นวันแล้ว
จะต้องรอราคาของต่างประเทศอีก 1 วัน จึง
ต้องใช้เวลาเป็น 2 วันทำ�การ ดังนั้นยอดเงิน
ล่าสุดที่แท้จริงของสมาชิกจึงเป็นข้อมูลย้อน
หลัง 2 วันทำ�การจากวันที่เปิดดู ซึ่งเป็นข้อมูล
ล่าสุดที่กองทุนและสมาชิกรับรู้เช่นเดียวกัน

ต้องการทำ� “แบบประเมินความเสี่ยงที่
ยอมรับได้” ผ่านแอป กบข. ก่อนจะเลือก
แผนการลงทุน ต้องเข้าอย่างไรบ้างครับ?
เมื่อเข้า My GPF Application ให้กดที่เมนู
“เลือกแผนการลงทุน” และเลือก “ประเมิน
ความเสี่ยงตนเอง”

กรณีสมาชิกเสียชีวิต แล้วทายาท
ต้องการทราบว่าใครมีสิทธิ์รับเงิน กบข.
บ้าง สามารถตรวจสอบอย่างไรได้บ้าง?
สมาชิกสามารถใช้ “โปรแกรมช่วยสรุป
ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน กบข.” โดยเข้าไปที่
www.gpf.or.th/verify/

ส่งคำ�ถามของสมาชิกได้ท่ี gpfmember@gpf.or.th
สำ�หรับสมาชิกเจ้าของคำ�ถามทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเผยแพร่ลง
ในคอลัมน์ Page 3 ถาม-ตอบ ฉบับนี้ รอรับกระเป๋าผ้าทีร่ ะลึก
จาก กบข. ได้เลยค่ะ
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HOT NEWS

สิทธิพิเศษใหม่! ประกันชีวิตและสุขภาพ

ออกแบบมาเฉพาะเพื่อสมาชิก กบข.
จาก...เมืองไทยประกันชีวิต

ทำ� 1 กรมธรรม์ ได้ถึง 3 ความคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพ
แถม...ใช้ลดหย่อนภาษีได้
กบข. ร่วมกับเมืองไทยประกันชีวติ ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ และสุขภาพ ตอบโจทย์ชว่ ยให้สมาชิก
กบข. ได้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นด้านค่ารักษาพยาบาล เพิ่มเติมจากสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
ทั่วไป ด้วยเบี้ยประกันพิเศษที่เลือกจ่ายได้ นอกจากนี้ยังให้สิทธิ์คนในครอบครัวสมาชิกสามารถสมัครประกัน
พิเศษนี้ได้อีกด้วย และที่สำ�คัญผู้ทำ�ประกันสามารถนำ�เบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์

ความคุ้มครอง
คุม้ ครอง 1 :
กรณีเป็นผูป้ ว่ ยนอก (OPD) เบิกค่ารักษาพยาบาล
ได้ 1 ครัง้ ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครัง้ ต่อปีกรมธรรม์
โดยเบิกแต่ละครัง้ ได้ตามวงเงินสูงสุดทีเ่ ลือกไว้เมือ่
ตอนสมัครทำ�ประกัน
คุม้ ครอง 2 :
คุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยใน
คุม้ ครอง 3 :
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

วงเงินคุ้มครอง
เลือกวงเงินสูงสุด

500 บาท

เลือกวงเงินสูงสุด

1,000 บาท

เลือกวงเงินสูงสุด

1,500 บาท

รับเงินชดเชยรายได้รายวัน (HB) 1,000 บาท/คืน
จ่ายตามจริงสูงสุด 365 คืน/ปีกรมธรรม์
รับวงเงินคุม้ ครอง 50,000 บาท

จ่ายเบี้ยประกัน 15 ปี ได้รับความคุ้มครอง 15 ปี ลดหย่อนภาษีได้ทั้ง 15 ปี เลือกจ่ายเบี้ยประกันเป็น
...รายเดือน... หรือ ...รายปี... ก็ได้
4. เบี้ยประกันภัยสามารถนำ�ไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ตาม

เงื่อนไข

1. จ่ายเบี้ยประกัน 15 ปี ให้คุ้มครอง 15 ปี โดยเบี้ยประกันที่ต้อง
จ่ายจะคำ�นวณจากวงเงินสูงสุดกรณี OPD ทีผ่ ทู้ �ำ ประกันเลือก
และข้อมูลอื่นตามที่บริษัทกำ�หนด
2. รับสิทธิไ์ ด้เฉพาะสมาชิก กบข. และบุคคลในครอบครัวทีม่ อี ายุ
20-60 ปี เท่านั้น โดยบุคคลในครอบครัวสมาชิก หมายถึง
บิดา มารดา สามี ภรรยา และ บุตรธิดาทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย
ของสมาชิก กบข.
3. สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน และกรณี OPD ให้
คุ้มครองถึงอายุ 65 ปีเท่านั้น ตัวอย่างเช่น... สมาชิก กบข. ที่
รับสิทธิส์ มัครทำ�ประกันขณะอายุ 60 ปี จะได้รบั ความคุม้ ครอง
กรณี OPD ถึงอายุ 65 ปีเท่านั้น ส่วนกรณีเงินชดเชยรายได้
รายวันและกรณีเสียชีวิตได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา 15 ปี
คือถึงอายุ 75 ปีตามเงื่อนไขกรมธรรม์

หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
หมายเหตุ เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์และ
การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
รับสิทธิง์ า่ ย ๆ ทีเ่ มนู “สิทธิพเิ ศษ” ในแอป กบข. My GPF
Application และเมือ่ กดรับสิทธิจ์ ะมีเจ้าหน้าทีเ่ มืองไทยประกันชีวติ
ติดต่อกลับภายใน 3 วันทำ�การ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดก่อน
ตัดสินใจทำ�ประกัน หรือ โทร Call Center เมืองไทยประกันชีวิต
โทร. 1766 กด 6
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COVER STORY

ใครบ้าง ควรมีประกันสุขภาพ

รูว้ า่ เสียเงินทิง้ ! แต่อดไม่ได้เมือ่ เห็นคนอืน่ มีประกันสุขภาพ แน่นอนว่าใครหลายคนคง
เกิดคำ�ถามขึน้ มาในใจว่า “แล้วเราควรทำ�ประกันสุขภาพหรือไม่” ซึง่ ไม่มใี ครตัดสินใจได้ดกี ว่าใจ
เราเอง มาลองดูวา่ คุณควรทำ�ประกันสุขภาพหรือไม่ โดยใจคุณรูส้ กึ ตรงกับข้อใดบ้างจาก 4 ข้อ
ด้านล่างนี้ ถ้าตรงกันตัง้ แต่ 2 ข้อขึน้ ไป แสดงว่าคุณควรทำ�ประกันสุขภาพแล้วหล่ะ

ตอนนี้ก็มีสุขภาพแข็งแรงปกติดี แต่กังวลว่าบางครั้งที่เจ็บป่วย
ขึ้นมา อาจรับมือไม่ไหวกับการจ่าย ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิ์สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่ได้รับจากที่ทำ�งานหรือ
ตามสิทธิ์ที่ได้รับจากรัฐ อาจไม่เพียงพอกับที่ต้องจ่าย ค่ารักษา
พยาบาล ในบางครั้งเมื่อเจ็บป่วยขึ้นมา
ต้องการคุณภาพยา การบริการ และการรักษาพยาบาล
เพิ่มมากกว่าที่ได้รับตามสิทธิ์สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
ที่ได้รับอยู่แล้ว
สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะเริ่มตั้งแต่
หลักพันบาทขึ้นไป
5
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4 ข้อ เลือกซื้อประกันสุขภาพ
ให้เหมาะกับคุณ

ถ้าคุณพบว่า“ควรมีประกันสุขภาพ”คง
ไม่มใี ครอยากเสียเงินทิง้ กับแบบประกันสุขภาพ
สิง่ สำ�คัญจึงต้องเลือก “แบบประกัน” ทีค่ มุ้ ค่า
เหมาะสมกับคุณมากที่สุด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยหลัก 4 อย่าง ดังนี้
1. เลื อ กประเภทความคุ้ม ครองให้ ต รงกั บ
ความต้องการ เช่น คุ้มครองกรณีผู้ป่วย
นอก คุม้ ครองกรณีผปู้ ว่ ยใน คุม้ ครองโรค
ร้ายแรง คุม้ ครองชดเชยรายวัน เป็นต้น
2. เลือกวงเงินความคุ้มครอง ที่สบายใจเมื่อ
ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล
3. เทียบดูเบี้ยประกันของบริษัทต่าง ๆ ให้คุ้ม
ค่ากับแบบประกันที่เราเลือกภายใต้วงเงิน
และความคุม้ ครองเดียวกัน
4. เลือกทำ�ประกันที่เราเข้าใจเงื่อนไขความ
คุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมธรรม์เป็น
อย่างดีแล้ว

อย่าอ่านแค่ชื่อ
อย่าดูแต่เบี้ย
อย่าจ่ายเพราะเชื่อ
ซื้อด้วยความเข้าใจ
จะได้ประโยชน์เต็มที่
สมาชิก กบข. ถ้ายังไม่มขี อ้ มูลทีเ่ พียงพอ
หรือไม่มีเวลาหาข้อมูลแบบประกันของบริษัท
ต่าง ๆ มาเทียบประกอบการตัดสินใจทำ�ประกัน
สุขภาพ สามารถใช้บริการจองนัดเจ้าหน้าที่
“ศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข.” ที่รวมรวมข้อมูล
ไว้บริการสมาชิกแบบครบวงจร ช่วยให้สมาชิก
กบข. ตัดสินใจได้งา่ ยขึน้ ว่าควรเลือกทำ�ประกัน
สุขภาพอย่าไรดี เพียงเข้า My GPF Application
ไปที่เมนู “นัดหมายบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์
การเงิน” แล้วเลือกหัวข้อ “ประกันสุขภาพ”
และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลตาม
วันและเวลาที่สมาชิกจองนัดไว้
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MUST READ

บังคับใช้แล้ว

คนมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเตรียมเสียภาษี ใหม่

โปรดทราบ!!!

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับ
ใช้แล้ว และจะเริ่มจัดเก็บภาษีในวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลานับถอยหลัง
เหลืออีกเพียงไม่กี่เดือน ที่จะมีการคำ�นวณภาษีที่ดินใหม่
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GPF Journal จึงได้รวบรวมรายละเอียดสำ�คัญ ๆ ของ พ.ร.บ. ภาษี ทีด่ นิ ฉบับใหม่น้ี สามารถ
แบ่งประเภทที่ดิน ที่ต้องถูกเก็บภาษี คือ
1 ที่ ดิน หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งเพื่ อ การประกอบ
เกษตรกรรม กำ�หนดอัตราภาษีไม่เกิน 0.2%
ของฐานภาษี
2 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านที่พักอาศัย กำ�หนด
อัตราภาษีไม่เกิน 0.5% ของฐานภาษี สำ�หรับ
บ้านหลังที่ 2 จะมีการคำ�นวณภาษีที่แตกต่าง
จากบ้านหลังแรก โดยคิดในอัตรา 0.3% ของ
ฐานภาษี
3 ทีด่ นิ เพือ่ การพาณิชย์ กำ�หนดอัตราภาษีไม่เกิน
2% ของฐานภาษี

4 ทีด่ นิ รกร้างว่างเปล่า กำ�หนดฐานภาษีท่ี 2% และ

จะเพิ่ม 0.5% ทุกปี หากไม่พัฒนาที่ดิน 3 ปี
ติดต่อกัน ต้องเสียภาษี 2.5% โดยมีเพดาน
ภาษีสำ�หรับพื้นที่รกร้างว่างเปล่าสูงสุด 5%

สมาชิก กบข. ที่มีที่ดินจำ�นวนมาก ต้องมา
สำ�รวจที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ว่าจะเข้าข่าย
ที่ต้องเสียภาษีในอัตราใหม่หรือไม่ ซึ่ง พ.ร.บ. ภาษี
ทีด่ นิ ฉบับใหม่น้ี จะเน้นไปทีก่ ารใช้ทด่ี นิ ให้มคี วามคุม้ ค่า
ฉะนั้นที่ดินรกร้าง จะเป็นที่ดินมีความเสี่ยงที่จะต้อง
เสียภาษีมากที่สุด….

มูลค่าที่ดิน (ล้านบาท)
เกษตรกรรม
เพดานอัตราจัดเก็บ 0.15% ยกเว้นภาษี 3 ปีแรก
ไม่เกิน 50
50 ขึ้นไป

อัตราภาษี (%)
ได้รับยกเว้น
0.01

ที่พักอาศัย (หลังหลัก)

เพดานอัตราจัดเก็บ 0.3%
ไม่เกิน 50
50 ขึ้นไป

ได้รับยกเว้น
0.02

ที่พักอาศัย (หลังอื่น ๆ)
ไม่เกิน 5
5-10
10-20

0.03
0.05
0.10

พาณิชยกรรม

เพดานอัตราจัดเก็บ 0.3%
ไม่เกิน 50
50-200
200-1,000

0.30
0.40
0.50

ที่ดินรกร้าง

เพดานอัตราจัดเก็บ 1.2% ไม่ใช่ประโยชน์จากที่ดินติดต่อกัน 3 ปี
เก็บ 0.3% ในปีที่ 4 และเพิ่มอัตราภาษี 0.3% ทุก ๆ 3 ปี แต่ไม่เกิน 3%
GPF JOURNAL
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INTERVIEW

เผย! ทุกความรู้สึกจาก สมาชิก กบข. ที่เข้าร่วมสัมมนา

ความรู้ทางการเงิน กบข. จัดขึ้น ฟรี เพื่อสมาชิกเท่านั้น
งานสัมมนา หัวข้อ

“เคล็ด (ไม่) ลับ
เลือกกองทุนรวม”
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562
ณ อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ
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งานสัมมนา หัวข้อ

“เทคนิคการเลือก
แผนการลงทุน”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562
ณ อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ

เชิญชวน!

สมาชิก กบข.
ร่วมบอกเล่าความรู้สึก
ประทับใจเกี่ยวกับ กบข.
ทีอ่ ยากบอกต่อให้เพือ่ นสมาชิก
ได้รบั รูห้ รือมีสว่ นร่วมด้วย เช่น
“ชวนเลือกแผนการลงทุน”
“ชวนออมเพิ่ม”
“สิทธิพิเศษที่ได้รับ”
“e-Statement”
“ชวนออมต่อ”
ฯลฯ
... ส่งมาได้ที่ ...
E-mail : gpfmember@gpf.or.th

ท่านสามารถรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังได้ที่
Youtube : กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กบข.
Facebook Page : กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.)
และ พลาดไม่ได้! กบข. จัดสัมมนาเพื่อสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดสัมมนาและทุกเรื่อง กบข. ได้
ผ่าน GPF Community ทั้ง 3 ช่องทาง
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ท่านที่ได้รับคัดเลือกลงคอลัมน์
Interview
รับของที่ระลึกสุดพิเศษ
จากวารสาร กบข. ไปเลย
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ACTIVITIES

เดือนมีนาคม 2562
จ.สกลนคร
ผูเ้ ข้าร่วม : ข้าราชการครูในจังหวัด รวม 242 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุม สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3
จัดโดย : หน่วยงานเชิญ กบข. เป็นวิทยากร

กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง)
ผูเ้ ข้าร่วม : ข้าราชการในหน่วยงาน
สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รวม 124 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 4 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 10.30 น. น.
ณ สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
จัดโดย : หน่วยงานเชิญ กบข. เป็นวิทยากร
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กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง)
ผูเ้ ข้าร่วม : ข้าราชการทหารในสังกัด รวม 300 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
จัดโดย : หน่วยงานเชิญ กบข. เป็นวิทยากร

กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง)
ผูเ้ ข้าร่วม : ข้าราชการในสังกัด
สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม 84 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 5 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ
จัดโดย : หน่วยงานเชิญ กบข. เป็นวิทยากร

กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง)
ผูเ้ ข้าร่วม : ข้าราชการในสังกัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จ.สระบุรี รวม 100 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.สระบุรี
จัดโดย : หน่วยงานเชิญ กบข. เป็นวิทยากร
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กบข. สัญจร...

เดือนพฤษภาคม 2562

1 พ.ค. 62

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เวลา 9.00-12.00 น. ร้อยเอ็ด เขต 3

2 พ.ค. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
เวลา 9.00-10.30 น. สิ่งแวดล้อม

17 พ.ค. 62

สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เวลา 9.00-12.00 น.

ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดูทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th
เลือกเมนู “สมาชิก” »» “สมาชิกสัมพันธ์สัญจร”
GPF JOURNAL
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wow

5 โรคร้าย

ที่คร่าทั้งเงินทองและชีวิต
ไม่มีใครอยากป่วย ... แต่ก็ไม่มีใคร ที่ไม่

เคยป่วย การเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ ถ้าเจ็บป่วย
ด้วยโรคทั่ว ๆ ไป เช่น ปวดหัว ไข้ขึ้นสูง ที่สามารถ
รักษาให้หายได้ไม่ยาก แต่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
ผู้ที่มีอายุน้อย ดูเหมือนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
จึงอาจมองข้ามหรือละเลยใส่ใจการดูแลสุขภาพ
แม้การใช้ชีวิตประจำ�วันจะมีความเสี่ยงจนทำ�ให้เกิด
โรคต่าง ๆ ได้ จนทำ�ให้ตอ้ งประสบปัญหาเรือ้ รังด้าน
สุขภาพ ยิ่งถ้าโชคร้ายต้องเจ็บป่วยด้วยโรคที่คร่า
ชีวิตคนไทยสูงสุด 5 อันดับแรกตามรายงานของ
กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2560 ที่พบว่า 5 โรค
ร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด ได้แก่ โรคมะเร็ง
และเนือ้ งอก ทีม่ อี ตั ราการเสียชีวติ อันดับหนึง่ จำ�นวน
78,540 ราย รองลงมา คือ โรคหลอดเลือดใน
สมอง จำ�นวน 31,172 ราย โรคทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับปอด
จำ�นวน 29,546 ราย โรคหัวใจ จำ�นวน 20,746 ราย
และโรคเบาหวาน จำ�นวน 14,322 ราย
สถิติคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคร้าย ปี 2560
โรค
มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด
หลอดเลือดในสมอง
ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด
หัวใจ (รูห์มาติด หัวใจขาดเลือด โรคหัวใจอื่น ๆ)
เบาหวาน

แต่ทง้ั 5 โรคทีเ่ อ่ยมานัน้ ยังเป็นโรคทีม่ อี ตั รา
ค่าใช้จ่ายในการรักษาทุกขั้นตอนสูงเป็นหลักแสน
บาทเลยทีเดียว ซึ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ มีค่า
รักษาตั้งแต่ผ่าตัดและรวมไปถึงกระบวนการรักษา
จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6 แสน - 1 ล้านบาท โรค
หลอดเลือดในสมอง มีอัตราค่ารักษาประมาณ 3
แสนบาท โรคมะเร็งและเนื้องอก จะมีอัตราค่ารักษา
ประมาณ 2-4 แสนบาท
ทั้งนี้โรคเบาหวาน แม้จะมีอัตราค่ารักษาที่
น้อยที่สุด แต่เป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้ให้ร่างกาย
อ่อนแอ และเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนขึ้นได้ง่าย เช่น
โรคไตเสื่อม ไตวาย
สมาชิก กบข. ต้องมาสำ�รวจสุขภาพของตัวเอง
และสิทธิการรักษาที่มี ว่าครอบคลุมและเพียงพอ
สำ�หรับการรักษาโรคร้ายแรงเหล่านี้หรือไม่ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง หากเกิดกรณีที่มีโรคร้ายแรง
เหล่านี้ และค่ารักษามีไม่เพียงพอ การเปิดกรรมธรรม์
สุขภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่จะสามารถช่วย
ลดความเสี่ยงนี้ได้
จำ�นวนเสียชีวิต (คน)
78,540
31,172
29,546
20,746
14,322

ค่ารักษา
2-4 แสนบาท
3 แสนบาท
1-4 แสนบาท
6 แสน – 1 ล้านบาท
2-6 พันบาท

ที่มา : รายงานสถิติสาธารณสุข สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
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หน้านี้...มีรางวัล
กิจกรรมร่วมสนุกกับ วารสาร กบข. ฉบับประจำ�เดือนเมษายน 2562

พฤติกรรมแบบไหน ที่คุณคิดว่า
ควรมีประกันสุขภาพ
พร้อมยกตัวอย่าง?

ส่งมาพร้อม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมกิจกรรมคอลัมน์
“หน้านี้...มีรางวัล” ในวารสาร กบข. ฉบับ
ประจำ�เดือน มีนาคม 2562 ที่ได้รับ
รางวัล “ร่ม My GPF”
จำ�นวน 7 รางวัล ดังนี้
1. บุษบา อบอาย
2. สนธยา บุบผา
3. อากร พุทธรักษา
4. อรพรรณ สิงห์อุต
5. พิมนภัทร์ พันทนา
6. ภูริ ศิริฤกษ์
7. ธนิสรา สิงหกุล

ชื่อ-สกุล และที่อยู่ มาที่
gpfmember@gpf.or.th
ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

โดย กบข. จะสุ่มคัดเลือก
จากทุกความคิดเห็น
ที่ส่งมาครบถ้วนตามกติกา
เพื่อหาผู้ โชคดีรับรางวัล
จาก กบข. ไปเลย

รอรับของรางวัลจาก กบข. ได้เลย
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