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เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  5-7 ตลุาคม 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

มติชน  
ASTVผู้จัดการ
รายวัน 

แต่งต้ังโยกย้าย ขรก.ซี10  
          นพ.โสภณ เมฆธน ปลดัสธ. เปิดเผยถึงการแต่งตั้งโยกยา้ยผู้บรหิารระดับสูงในสังกัด สธ. โดยเฉพาะ
ต าแหน่งรองปลัด สธ.และอธิบดีกรมว่า ครม. จะพิจารณาตามรายชือ่ท่ีเสนอไป และหลังจากได้รับการแต่งตั้งแล้ว 
สามารถท างานได้ทันที เพราะขณะนี้ไดเ้ร่งรดัให้ทุกจังหวัดเดินหนา้บริหารจดัการงบประมาณปี 2559 โดยเฉพาะ
การซื้อหรือการจ้างราคาไมเ่กิน 5 แสนบาท ให้ใช้วิธีตกลงราคา ขณะที่การซื้อหรือการจ้างราคาเกิน 5 แสนบาท 
แต่ไมเ่กิน 2 ล้านบาท ให้ใช้วิธีสอบราคา และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ สว่นการซื้อหรือ
การจ้างท่ีราคาเกิน 2 ล้านบาท ให้ใช้วิธีประกวดราคา  
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะมกีารสรรหารองปลัด สธ.ทั้ง 4 ต าแหน่งใหม ่
เนื่องจาก นพ.สุรเชษฐ์ สถตินิรามัย ลาออกไปด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นพ.
วชิระ เพ็งจันทร์ คาดว่าจะถูกโยกย้ายไปเป็นอธิบดีกรมอนามัย นพ.อ านวย กาจีนะ คาดว่าจะถูกโยกย้ายไปเป็น
อธิบดีกรมควบคมุโรค และ นพ.สรุิยะ วงศ์คงคาเทพ คาดว่าจะถูกโยกไปเป็นอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 
โดยผู้ที่มาแทนมีแนวโนม้จะคดัเลอืกจากผู้ตรวจราชการ สธ. ซึ่งขณะนี้มีชื่อของ นพ.ธีรพล โต พันธานนท์ นพ.
วิศิษฎ์ ตั้งนภากร นพ.สมศักดิ์ อรรฆศลิป์ และ พญ.ประนอม ค าเทีย่ง ทั้งๆ ทีก่่อนหน้าน้ีมี กระแสข่าวว่าจะมีการ
แต่งตั้ง นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย นพ.สุขุม กาญจนพมิาย และ นพ.ศุภกิจ ศิร ิลักษณ์ ซึ่งล่าสดุชมรมแพทย์
ชนบทได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้ง นพ.ธีรพล และ นพ.วิศิษฎ์ เพราะเป็นหนึ่งใน
กลุ่มเชียงใหม่คอนเนคชั่น จึงดูเหมือนเป็นการสืบทอดอ านาจเก่าของ นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลดั สธ. 
ส่วน นพ.สมศักดิ์ และ พญ.ประนอม ถือว่าผ่าน นอกจากน้ี ยังมีข่าวว่าการวางต าแหน่งต่างๆ นั้น อาจเป็นการ
แต่งตั้งช่ัวคราวเพื่อรอการแต่งตั้งใหม่ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการ สปสช. ที่ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ 
สปสช.จะหมดวาระในเดือนพฤษภาคม 2559 หรือ นพ.อ าพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ที่จะหมดวาระในเดือนมถิุนายน ปีเดียวกัน 

มติชน  
ไทยรัฐ  
ASTVผู้จัดการ
รายวัน ข่าวสด  
ส านักข่าวไทย 

หลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า  
          รมว.สธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมบอร์ด สปสช. ว่า สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ รายงานผลส ารวจความพึงพอใจในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 16,365 ตัวอย่าง 
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่าทุกปี โดยได้ 9.11 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน ขณะที่
ความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุข 6.98 คะแนน จากผลส ารวจจะเห็นว่าบุคลากรสาธารณสุขยังมีความพึง
พอใจไม่สูงนัก ตรงนี้ สธ.และ สปสช.ก็ก าลังหาวิธ ี ในการท าให้ความพึงพอใจท้ังสองฝ่ายสมดลุ ซึ่งจะถือว่าดีที่สุด 
ช่วยให้ระบบมีความยั่งยืน ส าหรับการใช้งบค่าเสื่อม ยังคงต้องรอคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความวา่เป็นอย่างไร 
ขณะนี้งบประมาณป ี2559 ยังคงให้ใช้ในส่วนของการจัดซื้อครุภณัฑ์ทางการแพทย์ไปก่อน ไม่รวมถึงส่วนของการ
สร้างหรือซ่อมแซม อาคาร แต่ในปีงบประมาณ 2560 ได้เปลี่ยนงบค่าเสื่อมนีเ้ป็นเงินบ ารุงเหมาจ่าย ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ในส่วนของการซ่อมแซมอาคารสถานท่ีได ้ นอกจากน้ีในวันท่ี 2 พฤศจิกายน จะนัดประชุมบอร์ด สปสช.
สัญจร ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังใน 3 กองทุนสุขภาพ
ภาครัฐในระยะยาว ซึ่งจะมีการหารือถึง การร่วมจ่ายในกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วย 

ASTVผู้จัดการ
รายวัน มติชน  
บ้านเมือง  
ข่าวสด 

การบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
            นายโอสถ สุวรรณเศวต ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างรฐัแห่งประเทศไทย (สสลท.) กล่าว ภายหลังเข้า
พบ น.พ.โสภณ เมฆธน ปลดั สธ. เพื่อยื่นข้อสรุปถึงสถานการณ์การจ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) 
ว่า ขณะนี้ พกส.มีประมาณแสนกว่าราย แต่ยังมีปญัหาลูกจ้างช่ัวคราวตกค้างไมไ่ดร้ับการ บรรจุอยู่ประมาณ 2-3 
หมื่นราย อาทิ พนักงานเข็นเปล พนักงานขับรถ พนักงานโรงครัว ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานบัญชี เป็นต้น ซึ่งบาง
รายท างานมานานกว่า 20 ปีแล้ว ก็ยังไม่ไดร้ับการบรรจุโดยเป็นปญัหาจากต้นสังกัดที่มีการจ้างบุคคลภายนอกมา
เป็น พกส. แทนท่ีจะทยอยผลักดนัให้ลูกจ้างช่ัวคราวที่อยู่มานานเปน็ พกส. ก่อน จึงขอให้ท าการบรรจุลูกจ้างส่วน
ที่ตกค้างให้เป็น พกส.ก่อน ห้ามเปิดคนนอกสอบเป็น พกส. นอกจากน้ียังเสนอในเรื่องค่าจ้างข้ันต่ าของ พกส.ด้วย 
โดยในส่วนของการรับแรกเข้าท างานให้เริ่มที ่ 7,590 บาท ซึ่งเป็นค่าจ้างข้ันต่ าตามที่ สธ.ก าหนด เพราะขณะนี้ม ี
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พกส.จ านวนมากที่ยังได้ค่าจ้างขั้นต่ าไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว โดยบางรายได้คา่จ้างอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าบาท
เท่านั้น และในส่วนท่ียังไม่ถึง 9,000 บาท ซึ่งเป็นค่าจ้างขั้นต่ าตามนโยบายของรัฐบาลก็ขอให้ทยอยปรับให้ถึง 
และขอให้คิดค่าประสบการณ์ท างานด้วย ซึ่งจะเป็นขวัญและก าลังใจให้ผู้ที่ท างานมานาน คือ อายุงาน 10 ปี เป็น 
500 บาท อายุงาน 20 ปี เป็น 1,000 บาท ส่วนค่าล่วงเวลา (โอท)ี ขอให้ปรับเป็นมาตรฐานเดียวกนัท่ัวประเทศ 
ส าหรับค่าเสีย่งภัยของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อ าเภอ จ.สงขลา เรื่องนี้ขอให้ สธ.เขียนแผนด าเนินงานขอ
งบประมาณจากรัฐบาล ขณะที่คณะกรรมการ พกส.จะปรับเพิ่มเปน็เขตละ 1 คน รวม 12 เขต และส่วนกลางอีก
หนึ่งคน รวมทั้งหมด 13 คน เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ทั้งนี้จากการหารือร่วมกับปลัด สธ.ก็รับปากว่าจะช่วยติดตาม
เรื่องที่ยังค้างคาอยู่ให้ 

บ้านเมือง  
พิมพ์ไทย  
คมชัดลึก 

วอนแก้เงินเดือน ข้าราชการ  
          ประธานก่อตั้งสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและแวดล้อมไทย (สศสท.) กล่าวว่า จากการออก พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ที่ปรับระบบข้าราชการจากระบบซเีป็นระบบแท่ง ส่งผลให้มีการปรับ
อัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงและขั้นต่ าช่ัวคราวของข้าราชการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการ และอตัราเงินเดือนที่ควรได้ ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง เมื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในแต่ละระดบั 
โดยเฉพาะข้าราชการพลเรือนสามญัประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญการ ที่มีความเหลื่อมล้ า 
ไม่สอดคล้องกันและไม่มีความเป็นธรรม ซึ่งสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขและชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ได้ส่ง
หนังสือร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรเีมื่อ วันท่ี 8 ก.ค.ที่ผ่านมา แตย่ังไม่มีความคืบหน้าใดๆ วันท่ี 9 ต.ค.นี้ สมาพันธ์ฯ 
จะเดินทางขอเข้าพบ รมว.สธ. เพื่อสะท้อนปัญหา ติดตามและทวงถามความคืบหน้า ทั้งนี้ อยากให้รัฐบาล
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงอัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของกลุ่มขา้ราชการที่ได้รับผลกระทบ ให้เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงและเป็นธรรม พร้อมทั้งเร่งเยียวยาเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และสร้างความ
เป็นธรรมให้กับข้าราชการที่ถูกเลอืกปฏิบัต ิ

โพสต์ทูเดย ์ ขรก.เบิกค่ารักษาสูงกว่าวงเงิน  
          การเบิกจ่ายงบประมาณกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2558 ส่วนของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ออกมาสูงกว่าวงเงินท่ีตั้งไว้ถึง 6,416 ล้านบาท หรือตดิลบ 10.7 % สูง
กว่าที่เคยคาดการณไ์ว้ก่อนหน้านี ้ ไม่น่าเกิน 3,000 ล้านบาท การเบิกจ่ายทีเ่พิ่มขึ้นเป็นเพราะกรมบัญชีกลางได้
ปรับปรุงสิทธิการเบิกจ่ายดังกล่าวหลายเรื่อง เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร อุปกรณ์ในการบ าบดัรักษา และอวัยวะเทียม 
ที่เพ่ิมรายการใหม่ๆ เข้ามา 95 รายการ อัพเดทราคาของเดมิด้วยบางส่วน รวมแล้วกว่า 200 รายการ ทั้งนี้ 
กรมบัญชีกลางจะใช้วิธีตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ โดยการเบิกจา่ยส่วนเกิน 6,416 ล้านบาท จากวงเงิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 6 หมื่นล้านบาทในปี 2558 จะไปตั้งงบรายจ่ายชดใช้ในปีงบประมาณ 2560 และจะใช้
วิธีการเดียวกันนี้ในปีงบประมาณ 2559 สว่นในอนาคตอาจต้องมีการหารือเพื่อหามาตรการควบคุมรายจ่ายต่อไป 

มติชน กรมบญัชีกลางติวเข้มจัดซ้ือ-จ้างรัฐ  
          อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปดิเผยวา่ ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. จดัซื้อจัดจ้างผ่านการพิจารณาของกฤษฎีกาเรยีบร้อย
แล้ว เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ (สนช.) ตอ่ไป คาดแล้วเสร็จภายในปี 2558 และมีผล
บังคับใช้กลางปี 2559 ระหว่างนีก้รมจะด าเนินการร่างกฎหมายลูก และเตรยีมเปดิคอรส์อบรมการจดัซื้อระบบอ-ี
มาร์เกต็และอ-ีบิดดิ้งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐวสิาหกิจ ซึ่งภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ทัง้ส่วนราชการ
ส่วนกลางและท้องถิ่นต้องเข้าสู่ระบบการจัดซื้อแบบ เดียวกันตั้งแตว่ันท่ี 1 ตุลาคมทีผ่่านมา ทั้งนี้ กรมได้น าร่องใช้
ระบบแล้วกับบางส่วนราชการ รวมถึงจัดอบรมส่วนราชการและผู้ค้ากว่า 400 ครั้ง รวม 6.9 หมื่นราย ซึ่งยอมรับ
ว่าอาจมีปัญหาในทางปฏิบตัิ โดยปัญหาที่พบส่วนใหญค่ือ ส่วนราชการหรือผู้ค้าไม่เตรียมระบบไอทีให้พร้อม และ
ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานของธนาคาร ทีย่ังไม่เข้าใจเกีย่วกับระบบการค้าประกันซองประมูลของผู้ค้า ส่วนการ
เบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ปรากฏว่าสามารถเบิกจ่ายแล้ว 2.378 ล้านล้านบาท หรือ 92.4% ของวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย 2.575 ล้านล้านบาท 

ข่าวสด  
มติชน 

ปัญหานมโรงเรียนบูด  
           นายทวิช ศรีสวัสดิ์ ผอ.โรงเรยีนอนุบาลสากเหล็ก จ.พิจติร รับแจ้งจากครูประจ าช้ันเด็กนักเรียน ช้ัน
อนุบาล และครูประจ าช้ันประถมปีท่ี 5 และ 6 ว่ามีนักเรยีน 12 คน มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง จึงเร่งส่ง 
นักเรียนท้ังหมดไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสากเหล็ก โดยแพทย์ให้เกลือแร่และยาฆ่าเช้ือ เนื่องจากเด็กมีอาการถ่าย
ท้องและอาเจียนรุนแรง ส่วนสาเหตุคาดมาจากช่วงเช้าท่ีผ่านมาเดก็นักเรียนได้ดืม่นมโรงเรียนเข้าไป ก่อนเข้าเรียน
ตามปกติและเริ่มมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง  
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          ด้าน นพ.วิวัฒน์ ค าเพ็ญ นพ.สสจ.พิจติร น าเจา้หน้าท่ีควบคุมโรคลงพื้นที่เก็บตัวอย่างนมโรงเรียน โดย 
จากการสุม่ตรวจคุณภาพนม พบว่า มีแหล่งผลิตจากโรงงานใน จ.นครราชสมีา และ จ.ราชบุรี พบนมกล่องจากท้ัง 
2 โรงงาน บางกล่องมีลักษณะเปน็ตะกอนขุ่น แต่รสชาตไิมเ่ปรี้ยวหรือมีกลิ่นผิดไปจากลักษณะของนม กล่องทั่วไป 
อีกทั้งวันเดือนปีท่ีระบุไว้บนกล่องก็ยังไม่หมดอายุ เบื้องต้นยังไมส่ามารถสรุปสาเหตไุด้ โดยสั่งการใหเ้รียกนมกล่อง
กว่า 1 หมื่นกล่องที่แจกให้เด็กนกัเรียนไปกลับคืนมา นอกจากน้ียงัพบนมโรงเรียนบดูอีก 2 แห่ง ที่โรงเรียนใน  
ต าบลท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ และโรงเรียนในต าบลท้ายน้ า อ.โพทะเล ขณะนี้เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดได้กระจาย
ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างนมโรงเรียนดังกล่าวท้ังหมดส่งศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ เขต 3 นครสวรรค ์ ตรวจพิสูจน์
เพื่อหาสาเหตุต่อไป 

Thai PBS 
กรมประชาสัมพันธ์
สยามรัฐ 

โรคฉ่ีหนู 
         ปลัดสธ. เตือนประชาชนในช่วงน้ าท่วมขังหรือท าความสะอาดบ้านหลังน้ าท่วม อาจป่วยเป็นโรคฉี่หนูจาก
เชื้อโรคทีเ่ข้าทางบาดแผลและผิวหนังที่แช่น้ าเป็นเวลานาน ไดส้ั่งการ สสจ.ประชาสัมพันธ์ให้ความรูป้ระชาชนใน
การดูแลป้องกันโรคให้เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคเป็น เวลา 15 วัน ก าชับให้รพ.ทุกแห่งซักประวัติการลุย
น้ าย่ าโคลนในผู้ป่วยท่ีมไีข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยทุกราย เนื่องจากโรคนี้มยีาปฏิชีวนะรักษาหาย หากมีบาดแผลที่
เท้าหรือที่ขา ให้ใช้ถุงพลาสติกหรอืวัสดุที่กันน้ าได ้ห่อหุ้มขาและเทา้เพื่อป้องกันน้ าเปียกแผล การใช้ปลาสเตอร์ปดิ
แผลไมส่ามารถกันน้ าได้ 100% และหากปลาสเตอร์เปียกน้ าแล้ว รีบล้างแผลให้สะอาด และเปลีย่นช้ินใหม่ปิด
แทนทันที 

มติชน 
ASTV 
ไทยโพสต ์
ไทยรัฐ 

ค่ารักษา รพ.เอกชน  
          รมว.สธ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการแก้ปญัหาโรงพยาบาล เอกชนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลแพง ว่า 
ตามที่คณะท างานแก้ไขปญัหาโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่า รักษาพยาบาลแพงมีข้อเสนอต่างๆ เบื้องต้นไดส้ั่ง
การให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) น าข้อเสนอดังกล่าวไปหารือสอบถามความคดิเห็นจากกลุ่มโรงเรียน
แพทย์ รวมถึงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสังกัด สธ.ว่า สามารถปฏิบตัิได้จริงหรือไม่ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง
เร่งด่วน จึงไม่ได้มีกรอบระยะเวลาว่า สบส.จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จเมื่อใด แต่คาดว่าประมาณ 2-3 เดือน จะ
ได้ค าตอบ ทั้งนี้ มองว่าค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังมีชาวต่างชาติแห่เข้ามาใช้
บริการรบัการรักษาแสดงให้เห็นว่าเรื่องราคาเป็นที่ยอมรับได้ ส่วนของคนไทยที่มีหลักประกันอยู่แล้ว ก็มีทางเลือก
เช่นกัน 

กรุงเทพธุรกิจ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
          ผอ.สมาคมการค้ายาสูบไทย เปิดเผยว่า จากการติดตามข่าวในต่างประเทศ พบว่า ล่าสุด ประเทศฝรั่งเศส
ได้มีการพิจารณาข้อเสนอบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรยีบ ซึ่งมีความพยายามจากทางกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศส
ผลักดันมาระยะหนึ่งแล้ว แต่วุฒสิภาฝรั่งเศสก็ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง 228 ต่อ 16 ไม่รับข้อเสนอดังกล่าว 
นับเป็นการลงมติคว่ าเป็นครั้งท่ี 2 ภายในรอบ 3 เดือน โดยสมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศส ส่วนใหญใ่ห้เหตุผลว่า 
มาตรการดังกลา่วจะท าให้ซองบุหรี่กลายเป็นบรรจุภณัฑ์นรินาม ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันไปหมด และเป็นการ
ละเมิดและจ ากัดสิทธ์ิเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตอีกด้วย เช่นเดยีวกับในประเทศท่ีสมาคมฯเห็นว่า มาตรการ
ก าหนดให้ใช้ซองเรียบที่อยู่ในร่างกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่นัน้ จะยิ่งท าให้เกิดการลักลอบค้าบหุรี่เถื่อน หรือ
มีการปลอมบุหรีม่ากขึ้น จึงควรที่จะมีการทบทวนอย่างเร่งด่วนก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้ รวมไปถึงมาตรการอื่นๆ
ที่สมาคมฯเคยท้วงติงไปแล้วด้วย 

โพสต์ทูเดย ์
ASTVผู้จัดการ
รายวัน 
คมชัดลึก 

เพ่ิมยาให้ผู้ใช้ 'บัตรทอง'  
          รองเลขาธิการ สปสช. เปดิเผยวา่ ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมตเิห็นชอบเพิ่ม
ยาจ านวน 18 รายการ อาทิ วัคซีนป้องกันโปลิโอชนิดเช้ือตายรูปแบบฉีด ฯลฯ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เริ่มปี 2559 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้อยูร่ะหว่างรอการประกาศลงในราชกจิจานุเบกษา 

ไทยโพสต ์
ทีวีช่อง3 

กะปิปนเปื้อนสีย้อมผ้า  
          อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบกะปิที่ขายอยู่ ในตลาดสด จ.กระบี่ ไม่ใช่
กะปิปลอม แตเ่ป็นกะปผิสมสีย้อมผ้าเพื่อให้มสีีสันนา่รับประทาน เมื่อน ากะปิ 9 ตัวอย่างไปทดสอบ พบว่า 7 
ตัวอย่างปนเปือ้นสผีสมอาหารที่มโีลหะหนักอย่างปรอทและแคดเมยีม ส่งผลใหเ้ป็นอันตรายต่อร่างกาย ขอให้
ผู้ประกอบการเรียกกลับคืนมาให้เร็วที่สุด และ นพ.สสจ.ตรัง น าเจ้าหน้าท่ีลงตรวจกะปิในตลาดสดเทศบาลนคร
ตรัง หลังได้รับรายงานว่า มีกะปผิสมสีถูกส่งมาขายท่ี จ.ตรัง พร้อมสั่งให้พ่อค้าแม่ค้าเก็บกะปิทั้ง 7 ยี่ห้อ ตามที ่
สสจ.กระบีต่รวจวิเคราะห์พบการใช้สีในกะปิดังกล่าว แนะช่วงนี้ให้หาซื้อกะปิท่ีชาวบ้านท าขายเองมากนิไปก่อน 
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กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน ์

ครม.มมีติเพ่ิมวันหยุดยาวปี 59  
          ครม.มีมติเพิม่วันหยุดยาวช่วงฉัตรมงคลเดือน พ.ค. และเข้าพรรษาเดือน ก.ค. ของปีหน้า โดยช่วงวันฉัตร
มงคลเห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 59 เป็นวันหยุดเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ค. 59 ถึง 
วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 59 และเห็นชอบให้วันจันทร์ที่ 18 ก.ค. เป็นวันหยุดราชการอีก 1 วัน เพื่อให้มีวันหยุด
ติดต่อกัน 5 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 ก.ค. 59 ถึงวันพุธท่ี 20 ก.ค. 59 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ไทย 
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