ที่มาแหล่งข่าว

สรุปข่าวประจาวันที่ 5 - 8 เมษายน 2558
งานประชาสัมพันธ์ กลุม่ งานบริหารทั่วไป
ประเด็นข่าว
ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

- www.hfocus.org

สหภาพพยาบาล' ร้อง สปช.ขอความเป็นธรรมในวิชาชีพ ชี้สวัสดิการต่า-เสี่ยงสูง
สหภาพพยาบาลยื่นหนังสือถึง ‘บวรศักดิ์’ เรียกร้องสิทธิพยาบาล เผย กม.แรงงานไม่คุ้มครอง
พยาบาล รพ.รัฐ คุ้มครองแต่ พยาบาล รพ.เอกชน แถมสวัสดิการต่่า ไม่มีความมั่นคง ขาด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เสนอ 5 ข้อ บรรจุพยาบาลเป็น ขรก.ทุกคน ค่าตอบแทนเป็นธรรม ไม่
มีเพดานเงินเดือน สวัสดิการกองทุนเมื่อเกษียณอายุหรือเสียชีวิต ปรับโครงสร้างให้สามารถขึ้น
ผู้บริหารสูงสุดได้ ชี้มาให้ก่าลังใจ สปช. เชื่อ รองประธานสปช.เป็นนายกสภาการพยาบาล
น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้

- ส่านักสารนิเทศ
กระทรวงสาธารณสุข

สธ.แจงโครงการของขวัญฟันเทียม คืบกว่า 50%
กระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้าของขวัญฟันเทียมผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 35,000 ราย
สนองพระราชด่าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หลังด่าเนินการ 6 เดือน ส่าเร็จแล้วกว่าครึ่ง
เพิ่มเป้าหมายอีก 2,200 ราย เร่งผนึกก่าลังคณะทันตแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน 4 ภาค และ
ส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เอื้อความสะดวกผู้สูงอายุใช้บริการใกล้บ้าน ก่าหนด
เสร็จธันวาคมนี้
สปช.เสนอ 5 มาตรการรับมือสังคมผู้สูงอายุ จัดระบบการออม-ขยายอายุเกษียณ
สปช.เสนอ 5 มาตรการรับมือสังคมผู้สูงวัย ส่าหรับข้อเสนอที่น่าไปสู่การปฏิรูปเพื่อสร้าง
มาตรการรองรับปัญหาจะต้องมี 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.สร้างการการออมเพื่อเป็นหลักประกัน
แก้ผู้สูงอายุ 2.ขยายเกณฑ์เกษียณอายุทั้งราชการและภาคเอกชน 3.ส่งเสริมการกระจายธุรกิจ
ไปยังในท้องถิ่น เพื่อไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน 4.ออกแบบส่งเสริมครอบครัวมีลูกเพิ่มขึ้น และป้องกัน
แม่วัยใสที่ไม่มีความพร้อมในการมีบุตร และ 5.การปรับสภาพแวดล้อม สนับสนุนอุปกรณ์แก่
ผู้สูงอายุ สนับสนุนอาชีพ สถานที่รองรับผู้สูงอายุและเด็ก
กมธ.ปฏิรูปสาธารณสุขชูข้อเสนอ ให้บริการใกล้ชิดชาวบ้าน
นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช.) แถลงข้อเสนอปฏิรูประบบบริการสุขภาพว่า ระบบบริการสุขภาพจะให้
ความส่าคัญกับจุดคานงัดของระบบ ซึ่งเป็นระบบบริการที่อยู่ใกล้ชิดชาวบ้าน คือ ระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในลักษณะใกล้บ้าน คือให้
ความส่าคัญในระบบสุขภาพชุมชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต่าบล และระบบบริการสุขภาพ
ผสมผสานในระดับอ่าเภอ และเป็นระบบที่ใกล้ใจ คือ ดูแลครอบคลุมทั้งกาย จิต ปัญญาและ
สังคม ส่งเสริมการพึ่งตนเอง พร้อมไปกับเพิ่มศักยภาพเพื่อการดูแลตนเองของประชาชน
จัดสรรการบริการที่ครอบคลุมทั้งเวลาราชการและเวลาประชาชน (24 ชั่วโมง)
เครื่องปั๊มหัวใจสาธารณะรองรับเบอร์ฉุกเฉิน 112 รู้ที่เกิดเหตุ ช่วยเหลือเร็ว
สพฉ.เผยเครื่อง AED มีฟังก์ชันเชื่อมระบบเบอร์ฉุกเฉินหมายเลขเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจวาย ระบุแค่เปิดเครื่องศูนย์รับแจ้งเหตุรู้พิกัดที่เกิดเหตุทันที ส่งทีมกู้
ชีพช่วยเหลือได้รวดเร็ว หนุนผลักดันตั้ง 112 เป็นเบอร์ฉุกเฉินหมายเลขเดียว
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ประเด็นข่าว
ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

นพ.รัชตะ’ แจงบอร์ด สปสช.ตั้งหน่วยบริหารทะเบียนสิทธิรักษา ไม่ใช่เคลียริ่งเฮาส์
‘รมว.สธ.’ แจง มติบอร์ด สปสช.เห็นชอบจัดตั้ง “หน่วยงานกลางบริหารจัดการระบบทะเบียน
สิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน” ย้่าไม่ใช่ National Clearing House เผยหน่วยงานกลาง
เรื่องสิทธิรักษาพยาบาลจะช่วยประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล สถานพยาบาล
ทุกแห่งตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยระบบเดียว ไม่แยกตามกองทุน เตรียมเสนอ ครม.
เห็นชอบ ระบุ 1 ต.ค. 58
สวปก.แนะรัฐจัดเก็บภาษีเพิ่ม หนุนกองทุนรักษาพยาบาลระยะยาว
สวปก. เผยงานวิจัย “ทางเลือกการร่วมจ่ายและผลกระทบ” ชี้ไม่ใช่ช่องทางหลักแหล่งเงิน
อุดหนุนเพิ่มระบบรักษาพยาบาลประเทศ หวั่นสร้างความเหลื่อมล้่าเข้าถึงการรักษา หาก ปชช.
ต้องร่วมจ่ายเพื่อให้เงินเพียงพอกับระบบ ระบุหากก่าหนดอัตราร่วมจ่าย 100 บาทต่อครั้ง ท่า
คนไทยยากจนลงแสนครอบครัว ควรใช้วิธีร่วมจ่ายแบบทางเลือก เก็บเพิ่มเฉพาะคนมีรายได้ดี
อย่างสิงคโปร์ พร้อมแนะรัฐบาลขยายฐานภาษี จัดเก็บภาษีเฉพาะ หรือใช้วิธีจ่ายเงินสมทบ
ประกันสังคม เพื่อเป็นงบรักษาพยาบาลประเทศระยะยาว
เครือข่ายชนเผ่ายังไม่ชัวร์ ครม.จะไฟเขียวเพิ่มสิทธิสาธารณสุขหรือไม่
เครือข่ายชนเผ่ายังรอลุ้น ครม.จะอนุมัติขยายสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่คนไร้สถานะ
หรือไม่ ชี้ สธ.ไม่ได้ตามเรื่อง ล็อบบี้ขอการสนับสนุนอย่างจริงจัง พร้อมตั้งค่าถามจริงใจ
แก้ปัญหาหรือเปล่า เหตุด่าเนินการช้ามาก แจงเมื่อเปรียบเทียบกับสมัย ‘จุรินทร์’ ใช้เวลาหลัง
รับต่าแหน่งไม่ถึง 3 เดือน สามารถผลักดันเป็นมติครม.ได้ส่าเร็จ แต่สมัย ‘รัชตะ-สมศักดิ์’ กว่า
6 เดือนรับต่าแหน่ง เพิ่งเสนอเรื่องเข้าครม.
ยูนิเซฟหนุนไทยเดินหน้าเงินดูแลเด็กเล็ก แนะ อสม.สารวจกลุ่มเป้าหมาย
ยูนิเซฟหนุนรัฐเดินหน้าเงินดูแลเด็กเล็ก คุ้มครองสวัสดิการพื้นฐานชีวิตแรกเกิด ชี้เป็นการ
เริ่มต้นที่ดี แจงเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประสบผลส่าเร็จมาแล้วใน
หลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน ช่วยสนับสนุนโภชนาการในช่วงขวบปีแรก ด้าน
‘สายสุรี’ เผยเพื่อให้กลุ่มคนจนที่สุดเข้าถึงสิทธิ จะให้อสม.ส่ารวจกลุ่มเป้าหมายและติดตามว่า
น่าเงินไปใช้ประโยชน์ต่อเด็กจริง
สธ.ประกันสุขภาพต่างด้าว 4 สัญชาติและผู้ติดตาม
สธ.ออกประกาศการตรวจสุขภาพและบัตรประกันสุขภาพ แก่ต่างด้าว 2 กลุ่ม ได้แก่ คนต่าง
ด้าวในประเทศไทย พร้อมผู้ติดตาม 4 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม รวมทั้ง
แรงงานแนวชายแดน ท่างานเช้าไปเย็นกลับ ซื้อบัตรประกันสุขภาพ คุ้มครอง 3 เดือน - 1 ปี
ราคา 365 บาท - 2,700 บาท ติดต่อที่ รพ.รัฐทั้งในและนอกสังกัด สธ. และ รพ.เอกชนที่เข้า
ร่วมโครงการ ยันบริการมาตรฐานเดียวกัน มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. 58
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ค้าน พ.ร.บ.ยาสูบชี้เป็นกฎหมายสุดโต่ง
ประเด็นข่าว : นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อ่านวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทยเปิดเผยว่า
ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) ได้ส่งร่างคืนกลับให้
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับฟังความเห็นจากชาวไร่และภาคเอกชนใหม่ให้เหตุผลว่า ขณะนี้
ทราบว่า สธ.ได้น่าเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวกลับเข้าไป สลค.ใหม่ โดยไม่ได้รับฟังความเห็น
จากผู้ได้รับผลกระทบตามค่าแนะน่าของ สลค.ก่อนหน้านี้ ทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวง
พาณิชย์ได้ออกมาเตือนว่าข้อกฎหมายมีความซ้่าซ้อนกับกฎหมายเดิมที่มีอยู่มีการให้อ่านาจ
ออกกฎหมายลูกโดยไม่ผ่าน ครม. หรือสภาจ่านวนมาก รวมทั้งอาจละเมิดประเด็นทางการค้า
ระหว่างประเทศร้านค้าเห็นด้วยกับการปกป้องเด็กและเยาวชน เช่น การเพิ่มอายุผู้ซื้อ แต่เรา
ขอคัดค้านมาตรการอื่นๆ ที่สุดโต่ง ในร่างกฎหมายนี้ เช่น เรื่องห้ามแบ่งขาย ก่าหนดสถานที่
ห้ามขาย เรื่องฉลากซอง เรื่องจ่ากัดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือแม้กระทั่งการจ่ากัด
การท่ากิจกรรมเพื่อสังคม เพราะนี่คือกฎหมายที่สร้างภาระ กลั่นแกล้งคนท่ามาหากินสภาพ
เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ร่างกฎหมายนี้จะท่าให้การค้าขายยากล่าบากมากขึ้นไปอีก
สวปก.แนะรัฐจัดเก็บภาษีเพิ่ม หนุนกองทุนรักษาพยาบาลระยะยาว
สวปก. เผยงานวิจัย “ทางเลือกการร่วมจ่ายและผลกระทบ” ชี้ไม่ใช่ช่องทางหลักแหล่งเงิน
อุดหนุนเพิ่มระบบรักษาพยาบาลประเทศ หวั่นสร้างความเหลื่อมล้่าเข้าถึงการรักษา หาก ปชช.
ต้องร่วมจ่ายเพื่อให้เงินเพียงพอกับระบบ ระบุหากก่าหนดอัตราร่วมจ่าย 100 บาทต่อครั้ง ท่า
คนไทยยากจนลงแสนครอบครัว ควรใช้วิธีร่วมจ่ายแบบทางเลือก เก็บเพิ่มเฉพาะคนมีรายได้ดี
อย่างสิงคโปร์ พร้อมแนะรัฐบาลขยายฐานภาษี จัดเก็บภาษีเฉพาะ หรือใช้วิธีจ่ายเงินสมทบ
ประกันสังคม เพื่อเป็นงบรักษาพยาบาลประเทศระยะยาว
เครือข่ายชนเผ่ายังไม่ชัวร์ ครม.จะไฟเขียวเพิ่มสิทธิสาธารณสุขหรือไม่
เครือข่ายชนเผ่ายังรอลุ้น ครม.จะอนุมัติขยายสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่คนไร้สถานะ
หรือไม่ ชี้ สธ.ไม่ได้ตามเรื่อง ล็อบบี้ขอการสนับสนุนอย่างจริงจัง พร้อมตั้งค่าถามจริงใจ
แก้ปัญหาหรือเปล่า เหตุด่าเนินการช้ามาก แจงเมื่อเปรียบเทียบกับสมัย ‘จุรินทร์’ ใช้เวลาหลัง
รับต่าแหน่งไม่ถึง 3 เดือน สามารถผลักดันเป็นมติครม.ได้ส่าเร็จ แต่สมัย ‘รัชตะ-สมศักดิ์’ กว่า
6 เดือนรับต่าแหน่ง เพิ่งเสนอเรื่องเข้าครม.
ยูนิเซฟหนุนไทยเดินหน้าเงินดูแลเด็กเล็ก แนะ อสม.สารวจกลุ่มเป้าหมาย
ยูนิเซฟหนุนรัฐเดินหน้าเงินดูแลเด็กเล็ก คุ้มครองสวัสดิการพื้นฐานชีวิตแรกเกิด ชี้เป็นการ
เริ่มต้นที่ดี แจงเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประสบผลส่าเร็จมาแล้วใน
หลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน ช่วยสนับสนุนโภชนาการในช่วงขวบปีแรก ด้าน
‘สายสุรี’ เผยเพื่อให้กลุ่มคนจนที่สุดเข้าถึงสิทธิ จะให้อสม.ส่ารวจกลุ่มเป้าหมายและติดตามว่า
น่าเงินไปใช้ประโยชน์ต่อเด็กจริง

- ส่านักสารนิเทศ
กระทรวงสาธารณสุข

สธ.ประกันสุขภาพต่างด้าว 4 สัญชาติและผู้ติดตาม
สธ.ออกประกาศการตรวจสุขภาพและบัตรประกันสุขภาพ แก่ต่างด้าว 2 กลุ่ม ได้แก่ คนต่าง
ด้าวในประเทศไทย พร้อมผู้ติดตาม 4 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม รวมทั้ง
แรงงานแนวชายแดน ท่างานเช้าไปเย็นกลับ ซื้อบัตรประกันสุขภาพ คุ้มครอง 3 เดือน - 1 ปี
ราคา 365 บาท - 2,700 บาท ติดต่อที่ รพ.รัฐทั้งในและนอกสังกัด สธ. และ รพ.เอกชนที่เข้า
ร่วมโครงการ ยันบริการมาตรฐานเดียวกัน มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. 58

