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ชัดเกินจะถูกลบ
ฝ่ายตรงข้ามประเมิน หากถูก
ยุบอีกก็ไม่น่าจะส่งผลมากไป
กว่าที่เคยเป็นมา เพราะโครง 
สร้างระดบับนของพรรคถอืว่า
อยู่ตัวแล้ว ท่ีส�าคัญไม่ว่าจะ
เปลี่ยนไปใช้ชื่ออะไรสามารถ
ท�าให้ประชาชนรับรูไ้ด้ไม่ยาก
ว่าพรรคไหนเป็นพรรคของ 
“ทักษิณ”

ระบอบพิสดาร?
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“แอร์โดอาน”
คว้าชัยสมัยที่2 

เศรษฐกิจ 4

“KPLUS”รุกนักช็อป
จ่ายผ่านเฟซบุ๊ค

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

ไฟเขียวอาเซียน
แนะน�าการลงทุน

ความคึกคักจากฝ่ายตรงข้าม
ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้สอบ
ยุบพรรคเพื่อไทยหลังจาก 
“ทักษิณ” วิดีโอคอลคุยอดีต
ลกูพรรคไม่ได้ท�าให้เกิดความ
กังวลภายในพรรคเพื่อไทย 
ทัง้นีเ้พราะไม่รูจ้ะกงัวลไปท�าไม 
หากถกูยบุจริงนีก่ไ็ม่ใช่ครัง้แรก 
ก่อนหน้านี้เคยถูกยุบมาถึง 2 
ครั้ง 2 ครา ตั้งแต่ไทยรักไทย
มาถึงพลังประชาชน ซึ่งไม่ได้
ส่งผลกระทบมากมายอย่างที่

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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คลิปภาพและเสียง ดร.ทักษิณ 
ชนิวัตร อดตีนายกรฐัมนตร ีทีพ่ดู
ถึงสถานการณ์การถกูดดูอดตี ส.ส. 
ภายในพรรคเพื่อไทยเรียกแขกได้
ตามคาด

การเคลื่อนไหวเรียกร้องให้
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) 
สอบเอาผดิพรรคเพือ่ไทยฐานยอม
ให้คนนอกพรรคแทรกแซงกิจการ
ภายในซึง่มโีทษหนกัถึงขัน้ยบุพรรค
ดังขึ้นอย่างอื้ออึง

เมื่อดูที่มาของเสียงเรียก
ร้องก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะ
ล้วนเป็นแขกหน้าเก่าขาประจ�า
ทีย่นือยูค่นละฝ่ังกบัพรรคเพือ่
ไทยทั้งสิ้น

ยิ่งไม่แปลกไปกันใหญ่เมื่อ
พิจารณาจากผลส�ารวจของหลาย
ส�านักโพลท่ีออกมา ซ่ึงพบว่าพรรค
เพื่อไทยยังเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่ง
ที่จะชนะเลือกตั้ง เมื่อพรรคเพื่อ
ไทยยงัแรงดไีม่มตีก การเตะตดัขา
ไม่ให้ได้ลงสนามเลอืกตัง้จงึเป็นวธิี
การที่น่าสนใจ

ถามว่า ดร.ทกัษณิและผูใ้หญ่
ในพรรคเพือ่ไทยรูห้รอืไม่ว่าจะเกิด

ชัดเกินจะถูกลบ
ที่เป็นอย่างนี้เพราะผลงานที่ผ่านมา

ประชาชนเกิดภาพจำาเพียง 2 อย่างคือ

ภาพของทักษิณและภาพของพรรคทักษิณ

ปรากฏการณ์ท�านองนี้
ค�าตอบคือรู้
ถามต่อว่ารู้แล้วท�าไมจงึยังต้อง

ท�าอะไรให้เกิดความสุ่มเส่ียงท่ีจะ
ถูกยุบพรรค

ค�าตอบคือจ�าเป็นต้องเสี่ยง
เพ่ือหยดุยัง้สถานการณ์ถูกดดู เสีย่ง
เพื่อให้เลือดหยุดไหล ซึ่งถือว่าคุ้ม
ที่จะเสี่ยง

ถามต่อไปอีกว่าแล้วไม่กลัว
ถูกยุบพรรคหรือ

ค�าตอบทีไ่ด้น่าจะเป็นไม่กลวั 
เพราะไม่รู้จะกลัวไปท�าไมกับการ
ถูกยุบพรรค หากถูกยุบจริงน่ีก็
ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะเคยถูกยุบมา

ก่อนหน้านี้แล้วถึง 2 ครั้ง 2 ครา 
ตัง้แต่ไทยรักไทยมาถงึพลงัประชาชน

แม้ครัง้ทีถ่กูยบุพรรคไทยรกัไทย
จะได้รับผลกระทบอยู่บ้าง แต่ไม่
มากอย่างที่ฝ่ายตรงข้ามประเมิน
ไว้ เมือ่พรรคพลงัประชาชนยงัชนะ
เลือกตั้ง 

แม้พรรคพลงัประชาชนจะถกู
ยบุแต่ก็ไม่ได้มผีลกระทบมากมาย
อย่างทีฝ่่ายตรงข้ามประเมนิไว้ เมือ่
พรรคเพื่อไทยยังชนะเลือกตั้ง

หากเพื่อไทยจะถูกยุบแล้วตั้ง
พรรคใหม่ขึ้นมาก็ไม่น่าจะส่งผล
มากไปกว่าที่เคยเป็นมา เพราะ
โครงสร้างระดบับนของพรรคถอืว่า

อยูตั่วแล้ว ท่ีส�าคญัไม่ว่าจะเปลีย่น
ไปใช้ชื่ออะไรก็ท�าให้ประชาชนรับ
รูไ้ด้ไม่ยากว่าพรรคไหนเป็นพรรค
ของทักษิณ

ต่างจากอดีต ส.ส. ที่ออก
จากพรรคไปตามแรงดดู ภาพ
ความเป็นคนของพรรคทกัษณิ
จะเลือนหายไปทันที

ท่ีเป็นอย่างน้ีเพราะผลงานที่
ผ่านมาสร้างให้ประชาชนเกดิภาพ
จ�าเพยีงแค่ 2 อย่างเท่านัน้คอื ภาพ
ของทกัษณิ และภาพของพรรคทักษิณ

ประชาชนจดจ�าเฉพาะนักแสดง
น�า ไม่ได้สนใจตัวประกอบ

แม้จะมเีสยีงเรยีกร้องให้สอบ
ยุบพรรคมากเพียงใด

แม้ กกต. จะโดดรับลูก ขอ
เวลารวบรวมพยานหลกัฐานภายใน 
2 สัปดาห์ เพื่อดูว่าเข้าข่ายเป็น
ความผิดครอบง�าแทรกแซงกจิการ
พรรคการเมืองหรือไม่

แต่ ดร.ทักษิณและเพื่อไทย
ไม่ได้หวั่นไหวกับเรื่องนี้ 

ส่วนกรณีที่มีคนในพรรค
เพื่อไทยออกมาโวยวายบ้างก็
เพยีงเพือ่จะชีใ้ห้เหน็ถงึความ
ต่างระหว่างการพดูของ ดร.ทกัษณิ
กบัการดดูอดตี ส.ส. เข้าสงักดั
ทีก่�าลงัรนุแรงอยูใ่นตอนนีม้ากกว่า
ว่าระหว่างค�าพดูกบัการสนบัสนุน
ทนุ การรบัปากช่วยเหลือทาง
คด ีให้สทิธิคดัเลอืกข้าราชการ
ในพื้นที่ตามที่มีข่าวซุบซิบ
เล็ดลอดออกมาในตอนนี้เพื่อ
โน้มน้าวใจให้อดีต ส.ส. ย้าย
สังกัด อะไรเข้าข่ายครอบง�า
แทรกแซงมากกว่ากนั
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In Brief : ย่อความ

สัจธรรมของโลก

ทรรศนะ

โลกใบนี้มีทั้งสมหวัง ผิดหวัง 

มแีพ้ มชีนะ มเีสือ่ม มรีุง่โรจน์ 

คนเรามีทั้งโชติช่วง ทั้งตกต�่า 

อย่าคิดว่าเป็นดารา นักร้อง 

หรือตลก ต้องจ�าบทเรียนทั้ง

ตอนชีวิตรุ่งเรืองและตกต�่า 

ชีวิตของคนเราผกผันได้

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ระบอบพิสดาร?

รายงานเสรีภาพด้านเศรษฐกิจประจ�า
ปี 2018 ของ “มูลนิธิเฮอร์ริเทจ” 
องค์กรด้านนโยบายสหรัฐ ระบุว่า ปีนี้
อนัดบัเสรภีาพของเศรษฐกจิไทยอยูใ่น
อันดับที่ 53 ของโลก และอันดับที่ 12 
ของเอเชีย โดยฮ่องกงมีเสรีภาพด้าน
เศรษฐกิจมากที่สุด ตามด้วยสิงคโปร์
และนิวซีแลนด์ รัฐบาลฮ่องกงมีความ
โปร่งใสสูงและมีการคอร์รัปชันต�่ามาก 
ขณะที่จีนอยู่ที่อันดับ 110 

ไทยได้คะแนนรวม 67.1 คะแนน 
ดขีึน้จากปีทีผ่่านมา 0.9 คะแนน เนือ่งจาก
รัฐบาลพยายามปรับปรุงเสรีภาพทาง
ด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนมากขึ้น 
รวมถึงการแข่งขันของภาคการเงินที่
สร้างความคล่องตัวในการท�าธุรกรรม
ที่เพิ่มขึ้น  

“เฮอร์รเิทจ” ระบอุุปสรรคส�าคญั
ของการลงทนุในไทยคอื ความไม่มัน่คง
ทางการเมอืง การทจุรติคอร์รปัชนัของ
เจ้าหน้าทีร่ฐั และระบบยตุธิรรมทีเ่สีย่ง
ต่อการถูกแทรกแซงทางการเมือง ทั้ง
ระบวุ่าการคอร์รปัชนัในไทยเพราะเงนิ
เดอืนข้าราชการและเจ้าหน้าทีร่ฐัอยูใ่น
ระดับต�่า จึงยอมรับสินบน 

รายงานดังกล่าวถูกบางส่วน แต่
ข้อเท็จจรงิการคอร์รปัชนัไทยเกดิขึน้ใน
ทุกระดบั ซึง่จ�านวนมากเกดิจากข้าราชการ
ระดับสูงและกลุ่มท่ีมีอ�านาจทางการ
เมือง ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือ
ยึดอ�านาจ ซ่ึงส่งผลถึงการเป็นประชา 
ธิปไตยที่สมบูรณ์ ประชาธิปไตยที่มา
จากประชาชนและเป็นของประชาชน
อย่างแท้จริง

“วาทกรรมปราบโกง” เหมอืน
การโกหกตอแหลทีอ้่าง “กฎหมาย” 
เพื่อ “เลือกปฏิบัติ” และใช้ก�าจัด
ฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง เหมือน 
“ประชาธิปไตยแบบไทยๆ” คือ
ประชาธปิไตยทีห่มกเมด็ “ระบอบ
เผด็จการ”!! 

ชีวิตที่เคยโด่งดังโดดเด่นอย่างเด่น 
ดอกประดู่ ตลกรุ่นใหญ่วัย 75 ปี 
กลบัตกอบัในวยัชราสงูอายแุล้ว เรยีก
ว่าเป็นสัจธรรมของโลก มีขึ้นมีลง มี
ตกมีต�า่ มรุ่ีงโรจน์มร่ีวงโรย ข่าวบอก
ว่าเริ่มมีอาการหลงลืม หนีออกจาก
บ้านเพื่อมาบวช เพราะไม่มีงานท�า  

จากภาพอือ้ฉาวหลงัสดุทีค่นจดจ�า
ได้คอื คณุเด่นไปรับงานอยูท่่ามกลาง
ผู้หญิงที่แก้ผ้าล้อมรอบอะไรอย่างนี้ 
ซึ่งเป็นภาพที่ท�าลายอนาคตอย่าง
หมดสิ้น แต่วันนี้ก็มาบวช โดยบอก
ว่าจิตวุ่นวาย หลังจากบวชแล้วตอน
นี้จิตใจก็เริ่มดีขึ้น 

ก็ขอให้ก�าลังใจให้คุณเด่นสงบ
ร่มเย็นอยู่ในร่มเงาพระศาสนาใน
บ้ันปลายชวีติ อะไรทีเ่คยโดดเด่นจน
กระท่ังกลายเป็นอัตตาหรืออโีก้ ท�าให้
เกดิความผยองหลงลมืตัว ตอนน้ีต้อง
ให้มันยุบ ให้มันลดลงหมดไป เอา
มันออกเสียซ่ึงอัสมิมานะ คือน�า
ปมเขื่องที่เคยมีในอดีตออกซะ ตอน
น้ีมันมีปมด้อย ถ้าชีวิตเราสามารถ
ตัดปมเขื่องได้ก็จะไม่มีปมด้อย ทุก

อย่างในชีวิตก็จะอยู่ง่าย  
ถ้ายังมีปมเขื่อง เวลาตกอับก็ยัง

บอกว่าตัวเองดีต่างๆนานา มาน่ัง
น้อยเนือ้ต�า่ใจ เอาปมเขือ่งมาเบ่งมา
ใส่ ก็กลายเป็นปมด้อย ชีวิตก็รันทด
หดหู่ อยู่ไปอย่างนี้ก็จะอยู่ล�าบาก 
เพราะฉะนั้นคนเราต้องอยู่กับความ
จรงิ ต้องถอนรากถอนโคนอตัตา บ่ง
แงะพวกอตัตาตวัตนออกไปเสยี ต้อง
ตระหนักว่าชีวิตเราก็เป็นเพียงชีวิต
หน่ึงทีเ่กดิขึน้ ตัง้อยู ่และดับไป ไม่มี
อะไรที่เที่ยงแท้ถาวรแน่นอน 

เราจึงต้องรู้ตัวเองและภูมิใจ
ในตัวเอง รู้ว่าโลกใบนี้มันมีทั้ง
สมหวัง ผิดหวัง มีแพ้ มีชนะ มี
เสื่อม มีรุ่งโรจน์ คนเรามีทั้งโชติ
ช่วง ทัง้ตกต�า่ อย่าคดิว่าเป็นดารา 
นกัร้อง หรอืตลก ต้องจ�าบทเรยีน
ทั้งตอนชีวิตรุ่งเรืองและตกต�่า 
ชีวิตของคนเราผกผันได้ ทั้งเจ็บ 
ทั้งตาย ทั้งตกอับ มีมากมายให้
เราเหน็ กข็อให้เรารบัรู ้จะได้อยู่
อย่างฉลาด ต้องท�าให้เรามีสติ
ตลอดเวลา จะได้ไม่เผลอไผลไป
ยินดียินร้ายกับความรุ่งเรือง 
ความมั่งมีจนเกินไป 

เจริญพร
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ขยายตลาด : มร.หลู หยู่ชง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กว่างตุง แวนเวิร์ด 
นิว อิเล็คทริค จ�ากัด ผู้ผลิตเครื่องท�าน�้าร้อนและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว “แวนเวิร์ด” 
พร้อมด้วย มร.เจิ้ง หมิงเฉียง ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท หมิงเข่อต๋าหุ้นส่วน 
จ�ากัด ร่วมเปิดตัวแฟล็กชิพสโตร์แห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่อาคารท็อปเอ

ส่งเสริม SME : สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับซีพี ออลล์ และสมาคมการค้าเอสเอ็มอีและแฟรน
ไชส์ไทย แถลงข่าวเตรยีมจดังานสมัมนาใหญ่ “ปลกุพลังเถ้าแก่ช้ันเทพ” เพือ่ถ่ายทอด
องค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการท�าธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ

‘KPLUS’รุกนักช็อปจ่ายผ่านเฟซบุ๊ค

นายพชัร สมะลาภา กรรมการ
ผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย เปิด
เผยว่า บรกิาร “Pay with K PLUS” 
ตอกย�า้ความเป็นผูน้�าดจิทิลัแบงก้ิง
ทีเ่ตบิโตอย่างก้าวกระโดดของโซเชยีล 
คอมเมร์ิซ ทีม่มูีลค่ากว่า 137,000 
ล้านบาท (รายงานการส�ารวจมลูค่า
พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ในประเทศไทย
ปี 2560 ของส�านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์) ถอืเป็น
ธนาคารแรกในไทยท่ีเปิดบริการ
ช�าระเงนิบนแพลตฟอร์มเฟซบุค๊เมส
เซนเจอร์ให้กับนักช็อปออนไลน์
ง่ายๆ กดจ่ายเงนิในเฟซบุ๊คได้ทนัที
โดยผูซ้ือ้ไม่ต้องจ�าเลขทีบ่ญัชีหรือ
สลบัหน้าจอใช้หลายแอพฯให้วุน่วาย 
ผูข้ายปิดการขายได้ง่ายขึน้ ท�าให้
การช�าระค่าสนิค้าและบรกิารรวดเรว็ 
สะดวก และปลอดภยั ตัง้เป้าหมาย
ภายใน 1 ปี มมีลูค่าธุรกรรมผ่าน
บรกิาร Pay with K PLUS รวม
กว่า 30,000 ล้านบาท 

ปัจจบุนัธนาคารมลีกูค้าทีเ่ป็น 
กลุม่ผูซ้ือ้และใช้แอพฯ K PLUS 
กว่า 8.4 ล้านราย มจี�านวนธรุกรรม
การโอนเงนิเพิม่ขึน้สงูถึง 88% ภาย
หลงัประกาศยกเลกิค่าธรรมเนยีม 

ไฟเขยีวอาเซยีนแนะน�าการลงทนุ

กสิกรไทยรุกตลาดโซเชียล คอมเมิร์ซ เปิดบริการ “Pay with 
K PLUS” บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊คเมสเซนเจอร์ ตอบสนองนัก
ชอ็ปออนไลน์ช�าระเงนิแบบไร้รอยต่อ ตัง้เป้ามูลค่าธรุกรรมกว่า 
30,000 ล้านบาทใน 1 ปี

รวมถึงจ�านวนร้านค้าทีใ่ช้แอพฯ K 
PLUS SHOP อกี 1.4 ล้านร้านค้า 
ซ่ึงมมีลูค่าธรุกรรมการรับช�าระเงนิ
ด้วย QR Code กว่า 4,000 ล้าน
บาท 

ธนาคารได้จดัโปรโมช่ันส�าหรบั
ลูกค้าที่ช�าระเงินผ่าน Pay with K 
PLUS เป็นครั้งแรก มีมูลค่าครบ 
300 บาทต่อรายการ รับเงินคืน 
100 บาท ตัง้แต่วนันีถ้งึ 25 กันยายน 

นอกจากนีธ้นาคารยงัมสิีนเช่ือ
เอสเอ็มอใีห้กบัลูกค้าผ่านแอพฯ K 
PLUS เมือ่ลูกค้าได้รบัการแจ้งเตอืน
บนเมน ู Life PLUS สามารถกด
เข้าไปเลอืกวงเงนิทีต้่องการกู ้ระบบ
จะแสดงวงเงนิกูส้งูสดุทีล่กูค้าสามารถ
กูไ้ด้ เมือ่ผ่านการพจิารณาและลกูค้า
กดรบัสนิเชือ่เงนิกูจ้ะเข้าบัญชทีนัที

2561 ส�าหรับร้านค้าที่ผูกบัญชี
ธนาคารกสิกรไทยเพือ่รบัช�าระเงนิ
ผ่านบริการ Pay with K PLUS 
สามารถรบัโบนสัสงูสดุ 5,000 บาท 
เมือ่มจี�านวนรายการรบัช�าระส�าเรจ็
ตามที่ก�าหนด ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 
กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิด
รับฟังความคิดเห็นหลักการให้
บุคลากรในตลาดทุนในกลุ่มอาเซยีน
เข้ามาให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับหลัก
ทรพัย์แก่ผู้ลงทนุในไทย เพือ่รองรบั
ข้อตกลงในกลุ่ม ASEAN Capital 
Markets Forum (ACMF) เปิด
กว้างให้ผูแ้นะน�าการลงทนุและนกั
วิเคราะห์หลักทรัพย์เคลื่อนย้าย
ข้ามพรมแดนภายในอาเซียนได้
สะดวกข้ึน เพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้
ลงทนุให้เข้าถงึข้อมลูหลกัทรพัย์ใน

อาเซยีน ขยายตลาดแก่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ในอาเซียน ตาม
กรอบความร่วมมอืเรือ่งการเคลือ่น
ย้ายบุคลากรในอาเซยีน ซึง่จะช่วย
ให้ผูล้งทุนเข้าถงึข้อมลูท่ีจดัท�าโดย
ผูท่ี้เข้าใจผลติภณัฑ์ในต่างประเทศ 
เพือ่ใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ 

ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายไปยัง
ประเทศปลายทางจะอนุญาตให้
บุคลากรทีไ่ด้รบัความเห็นชอบจาก
หน่วยงานก�ากบัดแูลในประเทศท่ี
ได้รบัการยอมรบัแล้วไม่ต้องทดสอบ
ความรูด้้านผลติภณัฑ์และกฎระเบยีบ

ในประเทศปลายทางซ�า้อกี และอยู่
ภายใต้กรอบการก�ากบัดูแลทีก่�าหนด 
โดยระยะแรกจะเริม่ต้น 5 ประเทศ 
ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ 
เวยีดนาม และฟิลปิปินส์ โดยให้การ
วเิคราะห์และแนะน�าหลกัทรพัย์ที่
ไม่ซบัซ้อนได้แก่ หุน้ ตราสารหนี้ 
กองทนุรวม โครงการจัดการลงทนุ
ต่างประเทศ (collective investment 
scheme : CIS) และกองทรสัต์เพือ่
การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ (REIT) 
คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือน
มกราคม 2562
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ระงับซ้อมรบ 2 ฝ่าย
พล.อ.เจมส์ แมททิส รัฐมนตรี
กลาโหมสหรัฐ ประกาศระงับ
การซ้อมรบกับเกาหลีใต้โดย
ไม่มีก�าหนด เพื่อสนับสนุนข้อ
ตกลงระหว่างประธานาธิบดี
สหรัฐกบัผูน้�าเกาหลเีหนอืซึง่มี
ขึ้นระหว่างการพบปะกันที่
สงิคโปร์ และเพ่ือสนบัสนนุการ
เจรจาทางการทตูระหว่างรฐัมนตรี
ต่างประเทศสหรัฐกับรัฐมนตรี
ต่างประเทศเกาหลเีหนอืทีจ่ะมี
ขึน้ในเร็วๆนี ้ซ่ึงประธานาธบิดี
สหรัฐเคยกล่าวว่าการซ้อมรบ
กับเกาหลีใต้มีค่าใช้จ่ายท่ีสูง
มาก และยังเป็นการยั่วยุ
เกาหลีเหนืออีกด้วย

หญิงซาอุฯขับรถแล้ว 
สตรใีนซาอุดอีาระเบยีได้ฉลอง
ขับรถยนต์เป็นวันแรกหลัง
ทางการประกาศยกเลิกค�าสั่ง
ห้ามผู้หญิงขับรถยนต์ซ่ึงมีมา
ตั้งแต่เมื่อ 28 ปีก่อน และเป็น
ประเทศเดยีวในโลกทีย่งัห้ามผู้
หญงิขับรถ ค�าประกาศดงักล่าว
เป็นหนึ่งในนโยบายปฏิรูป
ประเทศให้ทันสมัย ในขณะที่
ยงัคงคมุขงันกัเคลือ่นไหวหญงิ
ทีป่ระท้วงค�าสัง่ไม่ให้สตรขีบัรถ 

ไฟป่าไหม้ลามหนัก 
ไฟป่าทีเ่กดิขึน้ใกล้ชมุชนเคลยีร์
เลคโอ๊กส์ขณะนี้ลุกไหม้กินวง
กว้าง 31 ตารางกิโลเมตร และ
ยงัไม่สามารถควบคุมได้ ทางการ
สั่งอพยพทุกครัวเรือนในเขต
สปรงิส์วลัเลย์ไม่ให้กลบัจนกว่า
จะปลอดภัย ขณะเดียวกันได้
ระดมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
เฮลิคอปเตอร์ รถแทรกเตอร์
เกล่ียดนิ และอปุกรณ์ต่างๆ แต่
ประสบปัญหาเรื่องสภาพพื้นที่
ทรุกนัดารยากต่อการน�าอปุกรณ์
เข้าไปดบัไฟในระยะใกล้ อกีทัง้
ยังมีปัญหากระแสลมแรงและ
อากาศร้อนจัด 

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

สหรัฐรุกมาตรการห้ามจีน 

คณะกรรมการการเลือกต้ังตุรกี
ประกาศให้ประธานาธิบดีเรเจพ 
ทายยิพ แอร์โดอาน ชนะเลือกตั้ง
ได้เป็นประธานาธบิดีสมยัท่ี 2 หลงั
จากปกครองประเทศมาตั้งแต่ 15 
ปีก่อน 

ประธานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศว่า นายแอร์โด
อานมีคะแนนน�าคู่แข่งอันดับสอง
อย่างเด็ดขาด และได้คะแนนเกิน
ครึ่ง ท�าให้ไม่ต้องมีการเลือกตั้ง
รอบสอง ส�านักข่าวอนาโดลูของ
ทางการอ้างผลการนับคะแนนท่ี
เสร็จสิน้ไปแล้วร้อยละ 99 ว่า นาย

แอร์โดอานจากพรรคยตุธิรรมและ
การพัฒนา (เอเคพี) ได้คะแนน
ร้อยละ 52.5 ทิง้ขาดคู่แข่งจากพรรค
ประชาชนสาธารณรัฐ (ซีเอชพี) ที่
ได้ร้อยละ 31.5 ส่วนพรรคสนับ
สนุนชาวเคิร์ดได้เพียงร้อยละ 8 
และพรรคชาตินิยมได้ร้อยละ 7 
หากคะแนนดังกล่าวได้รับการ

‘แอร์โดอาน’คว้าชยัสมยัท่ี 2 
ยืนยัน นายแอร์โดอานก็จะได้
คะแนนเสยีงพอๆหรอืมากกว่าเมือ่
ครั้งชนะเลือกตั้งประธานาธิบดี
สมยัแรกในปี 2557 หลังจากด�ารง
ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่
ปี 2546-2557 

ประธานาธบิดแีอร์โดอานวยั 
64 ปี กล่าวที่บ้านพักในนครอิส
ตนับลูหลังจากทราบแน่ชัดว่าเป็น
ผู้ชนะว่า ได้รับความไว้วางใจจาก
ประเทศชาติให้ปฏิบัติภารกิจและ
หน้าที่ประธานาธิบดี และว่าตุรกี
ได้ให้บทเรยีนประชาธิปไตยแก่คน
ทั้งโลก 

วอลล์สตรทีเจอร์นลัอ้างแหล่ง
ข่าวว่า รฐับาลประธานาธบิดี
ทรมัป์เตรยีมห้ามบรษิทัจนีลงทุน
ในบรษิทัเทคโนโลยสีหรฐั และ
ห้ามการส่งออกเทคโนโลยไีปจนี 

หนังสือพิมพ์วอลล ์สตรีท 
เจอร์นัลรายงานว่า กระทรวงคลัง
สหรัฐก�าลังร่างระเบียบที่จะจ�ากัด
ไม่ให้บรษิทัทีม่ชีาวจนีถอืหุน้อย่าง
น้อย 1 ใน 4 ซื้อบริษัทเทคโนโลยี
สหรฐัท่ีมคีวามส�าคญัเชงิอตุสาหกรรม 
ขณะที่สภาความม่ันคงแห่งชาติ
สหรัฐและกระทรวงพาณิชย์ก�าลัง
ร่างแผนเข้มงวดการควบคมุการส่ง
ออก เพ่ือสกดัไม่ให้เทคโนโลยทีีมี่
ความส�าคญัเชงิอตุสาหกรรมถกูส่ง
ออกไปจนี คาดว่าจะมกีารประกาศ
ทัง้ 2 มาตรการนีภ้ายในสุดสปัดาห์
น้ี แต่ขณะน้ียงัไม่ได้ข้อสรุป บริษทั
เทคโนโลยสีหรฐัจงึยงัมเีวลาแสดง
ความเห็นก่อนมีผลบังคับใช้

แหล่งข่าวระบวุ่า ทัง้ 2 มาตรการ
น้ีต้องการสกัดไม่ให้จีนเดินหน้า
ตามแผน Made in China 2025 
เรือ่งจะขึน้เป็นผูน้�าโลกใน 10 สาขา
เทคโนโลยีหลัก เช่น หุ่นยนต์ 
อวกาศ รถพลังงานสะอาด รฐับาล

สหรฐัจะใช้กฎหมายอ�านาจเศรษฐกจิ
เกดิใหม่สากลปี 2540 ทีใ่ห้อ�านาจ
ประธานาธิบดีก�ากับนโยบายการ
ค้าหลังประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ
ชาตเิพือ่ตอบโต้ภยัคุกคามผดิปรกติ
ต่อสหรัฐที่มีที่มาจากต่างชาติ 
มาตรการจ�ากดัการลงทนุในบรษิทั
เทคโนโลยีสหรัฐจะมีผลเฉพาะข้อ
ตกลงใหม่ และไม่แยกว่าเป็นบริษทั
จีนที่เป็นของรัฐหรือของเอกชน 

ท�าเนียบขาวได้ประกาศเมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า 
รัฐบาลจะเดินหน้าจ�ากัดบริษัทจนี
ทีจ่ะลงทนุในสหรฐัและการส่งออก
สนิค้าไปจีน โดยจะแถลงรายละเอียด
ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

ในเวลาเดยีวกันมรีายงานข่าว
ว่า พล.อ.เจมส์ แมททิส รัฐมนตรี
กลาโหมสหรฐั จะเยอืนจนีเป็นครัง้
แรกในสัปดาห์นี้ในช่วงท่ีความ

สัมพันธ์ของ 2 ประเทศทวีความ
ตึงเครียด ทั้งที่สหรัฐต้องการให้
จนีสนบัสนนุอย่างแขง็ขนัเรือ่งการ
เจรจานิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือ

พล.อ.แมททสิเปิดเผยกบัผูส้ือ่
ข่าวก่อนออกเดินทางว่า ต้องการ
หยัง่ความปรารถนาทางยทุธศาสตร์
ของจีนทีเ่พิม่อาวธุยุทโธปกรณ์ใน
ทะเลจีนใต้และหาทางแผ่อิทธิพล
ทางทหารในแปซฟิิก ขณะเดียวกัน
ก็หวังว่าจะได้รับค�ามั่นจากจีนว่า
จะกดดันให้เกาหลีเหนือยกเลิก
โครงการอาวุธนิวเคลียร์ โดย
รฐัมนตรกีลาโหมสหรฐัจะพบหารอื
กับเจ้าหน้าที่กลาโหมจีนระหว่าง
การเยือนวันที่ 26-28 มิถุนายน 
จากนัน้จะไปพบกับรฐัมนตรกีลาโหม
เกาหลีใต้ในวันที่ 28 มิถุนายน 
และรัฐมนตรีญ่ีปุ่นในวันท่ี 29 
มิถุนายน 
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โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

BOZENED-P1-230418=4*6

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

S. Sahamit 230418=8*6

บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จ�ากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จ�ากัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จ�ากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่
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สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

PRIME 150318=4*6

สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป

่

่

่

่
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รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ที่ร้�นอ�ห�ร Thai Orchid เมือง vancouver 

รัฐ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancouver.com

1. พ่อครัวอาหารไทย หลายอัตรา
2. พ่อครัวซูชิ             หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี  
 • ฝีมือดี ละเอียด สะอาด
 • มีประสบการณ์ แผนกอาหารไทยหรือแผนกซูชิ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้เริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เดือน
 • ช่วยค่าที่พัก และช่วยขอวีซ่าทำางาน
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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สังคม

แนวทางการเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็ง
จากกรณีที่กรมบัญชีกลางออก
หนงัสือถงึส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง
เก่ียวกบัหลักเกณฑ์เบกิจ่ายค่ารกัษา
พยาบาลส�าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
และโลหิตวิทยานั้น มีผลกระทบ
ต่อผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการการรักษา
พยาบาลข้าราชการทีม่คีวามจ�าเป็น
ต้องใช้ยาทีมี่ค่าใช้จ่ายสงู 9 รายการ 
ดังนั้น จึงได้มีการจัดสัมมนาถึง
แนวทางการเข้าถึงยารักษาโรค
มะเร็งในผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลข้าราชการขึ้น
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กรรมการแพทยสภา และที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการ
สาธารณสขุ ทีป่รกึษาส�านกักฎหมาย
การแพทย์ กรมการแพทย์ ซึ่งเข้า
ร่วมสัมมนา กล่าวว่า จากกรณีที่
กรมบญัชกีลางออกหนงัสอื 2 ฉบบั 
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษา
พยาบาลส�าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
และโลหิตวิทยา “ระบบ OCPA” 
โดยอ้างว่าเป็นการปรบัปรงุโครงการ
เบกิจ่ายตรงส�าหรับผูป่้วยโรคมะเรง็
นั้น จริงๆแล้วให้เบิกตรงแค่ยา 9 
รายการ และบางข้อบ่งใช้เท่านั้น 
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
ถือเป็นค�าส่ังท่ีลิดรอนสิทธิการ
รกัษาพยาบาลของผูป่้วยและแพทย์ 
เพราะค�าสั่งนี้บีบบังคับให้แพทย์
ต้องกลับไปใช้ยาเก่าๆท่ีไม่มี

จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และเขม
นรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รักษาการนายกสมาคมอีเลิร์นนิงฯ เปิดงาน Bangkok 
International Digital Content Festival เพื่อชูศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนต์ไทย และกลุ่มดิจิทัลสตาร์ตอัพ 

ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) จัดงาน “น้องพบพี่” Orientation’s Day โครงการ Big Brother Season 
2 เพือ่ถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ และเตรยีมความพร้อมให้ผูป้ระกอบการเอสเอม็อี 
ด�าเนินธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน 

ล่าสุดกรมบัญชีกลางได้ตัดสิทธิ
การเบกิจ่ายในการรกัษาโรคมะเร็ง 
ซึ่งยาตัวที่เคยได้รับก็ถูกตัดออก
จากบัญชีเบิกจ่ายตรง 

อยากถามว่ากรมบัญชีกลาง
ใช้มาตรฐานอะไรในการชีว้ดั เพราะ
หากแพทย์วนิจิฉยัว่าการรักษานัน้
จ�าเป็นและมีความส�าคัญ ท�าไม
ต้องให้เราส�ารองเงินล่วงหน้าเอง
ไปก่อน การทีท่�าอาชพีรบัราชการ
เพราะหวงัแค่เงนิค่ารกัษาพยาบาล 
ล�าพังเงินเดือนคงไม่พอ แต่ตอน
นี้ข้าราชการถูกตัดสิทธิหลายๆ
อย่างออกไป อย่ามองว่าข้าราชการ
เป็นภาระ แต่ให้มองว่าเราคือคน
ทีท่�างานเพือ่ประชาชนและประเทศ
ชาติ เราไม่ได้คาดหวังอะไร เพียง
แต่อยากได้สทิธกิารรักษาเวลาเจบ็
ป่วย กรมบัญชกีลางควรหาทางออก
ที่ดีกว่านี้

ประสทิธภิาพในการรกัษา ไม่ต่าง
อะไรกับการผลักคนไข้ให้ไปตาย
เรว็ข้ึน หรอืสูญเสียงบประมาณเพิม่
ขึน้ในภายหลงั เพราะเมือ่ให้ยาไป
แล้วไม่เกดิผล เซลล์มะเร็งจะดือ้ยา 
และสุขภาพผู้ป่วยจะเส่ือมลงเรือ่ยๆ 
สุดท้ายก็เสียชีวิต

รัฐบาลและกรมบญัชกีลางควร
ท�าความเข้าใจกับประชาชนเรื่อง
ระบบหลักประกันสขุภาพ หากเงนิ
ในระบบทัง้หมดไม่พอควรผลักดนั
ให้เกิดระบบการจ่ายร่วมเหมือน
ในต่างประเทศ ท่ีส�าคัญต้องเร่ง
แก้ไขระบบ OCPA ไม่ให้เกิดผล 
กระทบต่อการรักษา

ทางด้านรัตนาภรณ์ โพธิ
ประสาท อาย ุ55 ปี ข้าราชการ
สังกัดกรุงเทพมหานคร ป่วย

เป็นมะเรง็ทีเ่ต้านมระยะลกุลามไป
ที่ตับ โดยตรวจพบตั้งแต่ปี 2558 
ได้เล่าให้ฟังว่า ช่วงท่ีป่วยเครียด
มาก เพราะค่าใช้จ่ายในการรกัษา
โรคมะเร็งถือว่าหนักมาก แต่โชค
ดีที่มีสิทธิในการเบิกค่ารักษา
พยาบาล ตอนนั้นคุณหมอตัดสิน
ใจให้ยาฉีดและยากนิทีน่�าเข้าจาก
ต่างประเทศเพราะมีความจ�าเป็น
ต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วน พอให้
ไปแล้วรูส้กึอาการดขีึน้จนสามารถ
กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปรกติ แต่
ตอนนี้รู้สึกหมดหวังมากๆ เพราะ
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