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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 30 ก.ค. 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
มติชน 
ขา่วสด 

ตัง้ผช.ปลัด สธ.-รองอธิบด ี  
          นพ.อ านวย กาจีนะ รองปลดักระทรวงสาธารณสขุในฐานะรักษาราชการแทนปลดั สธ. มีค าสัง่
กระทรวงสาธารณสขุ ที่ 1212/2558 เร่ืองโอนข้าราชการพลเรือนสามญั โดยปรับย้าย 4 ต าแหนง่ 
ประกอบด้วย 1.นพ.สรุะ วิเศษศกัดิ ์ นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด เป็นผู้ชว่ยปลดั สธ. 2.นพ.พิทกัษ์พล บณุยมาลกิ 
นายแพทย์ระดบัเช่ียวชาญ ส านกัพฒันาสขุภาพจิตเป็นผู้ช่วยปลดั สธ. 3.นพ.อษัฎางค์ รวยอาจิณ นพ.
สสจ.สระบรีุ เป็นรองอธิบดีกรมควบคมุโรค และ 4.นพ.ปานเนตร ปางพฒุิพงศ์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ 
(วดัไร่ขงิ) เป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์ มีผลตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 

มติชน 
ขา่วสด   
ASTV ผู้จดัการ 
BBC THAI 

พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก'อุ้มบุญ'มีผลบังคับใช้แล้ว   
          ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสขุ แถลงขา่วเร่ืองการบงัคบัใช้พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดย
อาศยัเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 ซึง่ประกาศลงในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัท่ี 
1 พ.ค. 2558 จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 30 ก.ค.นีเ้ป็นต้นไป วา่ กฎหมายมีสาระส าคญั เพือ่คุ้มครอง
ประชาชนทีม่ีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพนัธุ์เพราะมีบตุรยาก รวมถงึเด็กที่จะเกิดขึน้
ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีด้วย โดยก าหนดข้อห้ามส าคญั ได้แก่ ห้ามสามแีละภรรยาที่ให้หญิงอื่นท าอุ้มบญุ 
ปฏิเสธรับเด็กเป็นบตุร ห้ามหญิงรับอุ้มบญุรับตัง้ครรภ์แทนเพือ่ประโยชน์ทางการค้า ห้ามเป็นนายหน้า
จดัการหรือชีช้่องให้มีการรับตัง้ครรภ์แทน ห้ามโฆษณาวา่มีหญิงรับตัง้ครรภ์แทน และห้ามซือ้ เสนอซือ้ หรือ
ขายหรือน าเข้าหรือสง่ออกอสจิุ ไขห่รือตวัออ่น โดยสถานประกอบการ แพทย์ คูส่ามีภรรยา ผู้ รับตัง้ครรภ์
จะต้องปฏิบตัติามกฎหมายหากกระท าผดิจะมีโทษทัง้จ าและปรับ 
          น.ต.นพ.บญุเรือง ไตรเรืองวรวฒัน์ อธิบดกีรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ (สบส.) กลา่ววา่ ตามพ.ร.บ.นี ้
จะมีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กทีเ่กิดโดยอาศยัเทคโนโลยีชว่ยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย์ (กคทพ.) มี
ปลดัสธ.เป็นประธาน ท าหน้าทีเ่สนอนโยบาย ออกประกาศ พฒันาและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกบัเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย์และพิจารณาอนญุาตให้มกีารตัง้ครรภ์แทน และควบคมุก ากบัให้เป็นไป
ตามกฎหมาย โดยกฎหมายจะก าหนดลกัษณะ วิธีปฏิบตัิทีเ่ข้าเกณฑ์สามารถใช้เทคโนโลยีไว้อยา่งละเอียด 
และแก้ปัญหาที่ระเบยีบเดมิยงัไมค่รอบคลมุ เช่น ก าหนดวา่คูส่ามีภรรยาที่ต้องการให้หญิงอื่นตัง้ครรภ์แทน 
ต้องจดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมายไทย กรณีคนใดคนหนึง่เป็นชาวตา่งชาติต้องจดทะเบยีนสมรสไมน้่อย
กวา่ 3 ปี และมีหลกัฐานวา่อยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยาเพื่อป้องกนัการจ้างจดทะเบียน ทัง้นี ้ จากนีก้ารอุ้มบญุ
ต้องผา่นการตรวจประเมินโดยแพทย์ที่มีคณุสมบตัติามที่แพทยสภาก าหนด และต้องยื่นขออนญุาตตอ่ 
กคทพ.ก่อน ส าหรับหญิงที่รับตัง้ครรภ์แทนต้องมีสญัชาติไทย ไมใ่ช่พอ่แมห่รือลกูแตจ่ะต้องเป็นพ่ีน้องท้อง
เดียวกนัของสามีหรือภรรยาผู้ที่ต้องการมีบตุรและเคยมีบตุรมาก่อนต้องได้รับความยินยอมจากสามี 
          "โทษของผู้ ฝ่าฝืนพ.ร.บ.นี ้ เช่น กรณีเป็นแพทย์ที่ไมป่ฏิบตัิตามมาตรฐานแพทยสภา มีโทษจ าคกุไม่
เกิน 1 ปี ปรับไมเ่กิน 2 หมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ หากกระท าเชิงการค้า รับจ้างอุ้มบญุ มีโทษจ าคกุไมเ่กิน 
10 ปี และปรับไมเ่กิน 2 แสนบาท กรณีเป็นนายหน้ามีโทษจ าคกุไมเ่กิน 5 ปี ปรับไมเ่กิน 1 แสนบาท หรือทัง้
จ าทัง้ปรับ กรณีขายอสจิุหรือไข ่ มีโทษจ าคกุไมเ่กิน 3 ปี ปรับไมเ่กิน 6 หมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ สว่น
กรณีที่ด าเนินการอุ้มบญุมาก่อนกฎหมายฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้สามารถยื่นรับรองบตุรได้ ซึง่เช่ือวา่การ
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ก าหนดโทษจะท าให้ผู้ปฏิบตัิทางการแพทย์ และผู้ รับอุ้มบญุตระหนกัและปฏิบตัิตามกฎหมาย" 
          ด้านนพ.ธเรศ กรัษนยัรววิงศ์ รองอธิบดกีรมสบส. กลา่ววา่ กรณีสามีและภรรยาเป็นลกูคนเดยีว ไมม่ี
พี่น้องโดยสายโลหิต พ.ร.บ.เปิดช่องให้สามารถมกีารตัง้ครรภ์แทนได้แตต้่องมีหลกัฐานมายืนยนัชดัเจน 
โดยหญิงที่จะมารับตัง้ครรภ์แทน คูส่ามีภรรยาต้องจดัหามาเอง และต้องผา่นการพิจารณาอนญุาตจาก 
กคทพ.ก่อน ซึง่จะตรวจสอบข้อมลูอยา่งละเอียดทัง้อาย ุ การตรวจเลอืด ข้อตกลง การประเมินสขุภาพจิต 
การยินยอมของคูส่มรส รวมถงึกระบวนการรู้จกักบัหญิงทีต่ัง้ครรภ์แทนจนถึงเหตผุลที่รับด าเนินการด้วย 
ทัง้หมดนีต้้องด าเนินการก่อนการตัง้ครรภ์แทน 
          รศ.นพ.ก าธร พฤกษานานนท์ คณะอนกุรรมการเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ กลา่ววา่ พ.ร.บ.นีจ้ะ
อนญุาตให้มีการตัง้ครรภ์แทนได้ โดยที่คูส่มรสที่ต้องการมีบตุรต้องเป็นสามีภรรยาที่ถกูต้องตามกฎหมาย
ไทยเทา่นัน้ ซึง่ปัจจบุนัรับรองเฉพาะคูส่ามีภรรยาที่เป็นหญิงกบัชาย แตห่ากในอนาคตกฎหมายไทยยอมรับ
ให้คูรั่กเพศเดียวกนัแตง่งานกนัได้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ.ฉบบันีก็้จะครอบคลมุถึงคูส่มรสเพศ
เดียวกนัตามกฎหมายเก่ียวกบัการแตง่งานของไทยด้วย ทัง้นีส้ว่นกรณีของการใช้เทคโนโลยีเจริญพนัธุ์แบบ
อื่นท่ีไมใ่ช่ให้หญิงอื่นตัง้ครรภ์แทนนัน้ชาวตา่งชาติยงัสามารถเข้ามาท าในประเทศไทยได้เหมือนเดมิ 
          กรณีคูรั่กเกย์ชาวอเมริกนัและสเปนจะสามารถน า "น้องคาร์เมน" ที่เกิดจากการอุ้มบญุไปรับเลีย้งได้
หรือไม ่นพ.ธเรศกลา่ววา่ กรณีนีเ้กิดขึน้ก่อนบงัคบัใช้พ.ร.บ.นี ้ซึง่ตามกฎหมายทีม่ีอยูค่ือ หญิงตัง้ครรภ์เป็น
ผู้ปกครองของเดก็ แตห่ากคูรั่กเกย์ดงักลา่วต้องการเป็นผู้ปกครองต้องยื่นตอ่ศาลเยาวชนและครอบครัว
กลางเพื่อเรียกร้องสทิธิการเป็นผู้ปกครองเด็กซึง่ศาลจะพจิารณา 
          นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย์(พม.) กลา่วถึงกรณีคูรั่กชาวอเมริกนัวา่ กรณีดงักลา่วยงัมีช่องทางการคุ้มครองเด็กตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองเดก็และเยาวชน ซึง่คูก่รณีทัง้สองฝ่ายสามารถขอรับความชว่ยเหลอืได้ สว่นกรณีการดแูล
เด็กอุ้มบญุที่เกิดจากพอ่ชาวญ่ีปุ่ นนัน้ เด็กทัง้ 13 รายอยูใ่นความดแูลของสถานสงเคราะห์ โดยพบวา่เด็ก
บางรายไมแ่ข็งแรงเทา่เด็กปกติ แตท่างสถานสงเคราะห์ดแูลอยา่งดี สว่นเร่ืองการรับเด็กไปเลีย้งนัน้ต้องรอ
การพิจารณาทางศาลสิน้สดุเสยีก่อน 

แนวหน้า 
บ้านเมือง 

สาธารณสุขเดินหน้าโครงการฟันเทียม   
          นายแพทย์สพุรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กลา่ววา่ จ านวนผู้ ป่วยที่รอรับบริการฟันเทียม
และรากฟันเทียมมเีป็นจ านวนมาก และเพ่ือเป็นการเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา วนัท่ี 12 สงิหาคม 2558 
สถาบนัทนัตกรรมได้จดัให้มีโครงการ"ฟันเทียม"เฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์ฯ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา วนัท่ี 12 สงิหาคม 2558   เพื่อใสฟั่นเทียมทัง้ปากแกผู่้สงูอาย ุ
ผู้พิการ และผู้ ด้อยโอกาสที่สญูเสยีฟันทัง้ปาก จ านวน 300 ราย เพื่อให้ผู้ ป่วยสามารถใช้ฟันเทยีม เคีย้ว
อาหารได้ และตอ่ยอดในการรับบริการรากฟันเทยีมในโครงการรากฟันเทียมเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเนือ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 83 รอบ 5 
ธนัวาคม 2554 เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการใช้ฟันเทียมในการบดเคีย้วอาหารให้ดีขึน้ ท าให้มีสขุภาพและ
คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้โดยเร่ิมด าเนนิการใสฟั่นเทยีมแก่ผู้ ป่วย ตัง้แตบ่ดันีก้นัยายน 2558 โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 

บ้านเมือง  สบส.รวมพลัง อสม.งดเหล้าเข้าพรรษาทั่วไทย   
          กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ (สบส.) จดังานแถลงขา่ว "สบส.รวมพลงั อสม.งดเหล้าเข้าพรรษาทัว่
ไทย" โดยร่วมกบั 4 หนว่ยงาน ประกาศเจตนารมณ์ให้ อสม.ทัว่ประเทศงดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมเชิญชวน
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ประชาชนงดเหล้า สกดักัน้นกัดื่มหน้าใหม่ 
          การรวมพลงัครัง้นีร่้วมมือกบั 4 ภาคีเครือขา่ย ได้แก่ 1.ประธาน อสม. 4 ภาคและประธาน อสม.แหง่
ประเทศ 2.เครือขา่ยสขุภาพภาคประชาชน 3. เครือขา่ยองค์กรงดเหล้า และ4.สมาคมหมออนามยั ด าเนิน
โครงการ "สบส.รวมพลงัอสม.งดเหล้าเข้าพรรษาทัว่ไทย" เพื่อให้อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่านเป็น
ต้นแบบลดเหล้าในชว่งเวลาเข้าพรรษา 3 เดือน และร่วมรณรงค์คดักรองผู้ดืม่สรุาในชมุชน ตัง้เป้าลดนกัดื่ม
หน้าใหมอ่าย1ุ5-19ปีจากร้อยละ14ให้เหลอืร้อยละ13ในปี2559 
          นายเทียม องัสาชน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสขุสขุภาพ เปิดเผยวา่ จาก
รายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย ปี 2557 พบวา่ คนไทยเสยีชีวติจากการดื่มเหล้า
ประมาณ ปีละ26,000 คน และเกิดผลกระทบด้านด้านสขุภาพเป็นอนัดบั 1 มีมลูคา่มากถงึ 1.51 แสนล้าน
บาทนอกจากนีย้งัพบนกัดืม่หน้าใหมปี่ละ 250,000 คน ดงันัน้เพื่อเป็นการลดนกัดื่มหน้าใหมแ่ละลดการ
สญูเสยีที่เกิดจากการดื่มเหล้ารัฐบาลได้ประกาศให้ "วนัเข้าพรรษา" เป็นวนังดดื่มสรุาแหง่ชาตติัง้แตว่นัท่ี 8 
กรกฎาคม 2551 และในปี 2558 นี ้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้มอบค าขวญัวนังดดื่มสรุา
แหง่ชาติไว้วา่"พฒันาเยาวชนและทรัพยากรมนษุย์ต้องหยดุเป็นทาสสรุา" 
          ด้านน.ต.นพ.บญุเรือง ไตรเรืองวรวฒัน์ อธิบดีกรมสนบัสนนุบริการสขุภาพกลา่ววา่ สบส.มีภารกิจ
หลกัในการขบัเคลือ่นระบบสขุภาพภาคประชาชน สง่เสริมให้ อสม.เป็นนกัจดัการสขุภาพชมุชน ซึง่ในช่วง
เข้าพรรษาปีนีจ้ะมีหมูบ้่านรณรงค์รวมพลงังดเหล้าเข้าพรรษาทัว่ไทยอยา่งจริงจงัทัว่ประเทศ เพื่อให้มีคนงด
เหล้าครบ 3 เดือนเพิม่มากขึน้ ซึง่จะมกีารประกาศเจตนารมณ์ ให้ อสม.๑,๔ ล้านคนทัว่ประเทศ งดเหล้า
ในช่วงเทศกาลวนัเข้าพรรษา พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนในพืน้ท่ีเลกิเหล้า สกดักัน้นกัดื่มหน้าใหม่
โดยเฉพาะเยาวชน ส าหรับผู้ที่ต้องการเลกิสรุาสามารถขอค าปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลสงักดักระทรวง
สาธารณสขุทกุแหง่ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัทกุจงัหวดั 

BBC THAI ลาว ฟิลปิปินส์ เมียนมาร์ และอินเดีย ได้รับรางวลัแมกไซไซปีนี ้

          นายอนัช ู กปุตะ ชาวอินเดียผู้ก่อตัง้จิตอาสามลูนิธิหนึง่เพือ่ช่วยเหลอืคนจนในอินเดยี เป็นหนึง่ในผู้
ได้รับรางวลัแมกไซไซประจ าปีนี ้โดยมลูนิธิของเขาผลติผ้าอนามยัราคาถกู ที่ท ามาจากเสือ้ผ้าทีใ่ช้แล้ว เพื่อ
ช่วยเหลอืผู้หญิงอินเดยีราว 70% ทีไ่มส่ามารถเข้าถึงสนิค้าดงักลา่วได้ ผู้ได้รับรางวลัอีกคนจากอินเดียคือ
นายซนัจีฟ จาตรุเวที ในความพยายามรณรงค์ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ นางค ามาล ีชนะทาวง วยั 71 ปี 
จากประเทศลาว ได้รับรางวลัจากบทบาทการเป็นแกนน าจดัตัง้กลุม่ทอผ้าให้กบัหญิงที่ยากจนในชนบทที่
หา่งไกล ที่ตอนแรกเร่ิมจากกลุม่เลก็ ๆ จนกลายเป็นโครงการขนาดใหญ่ 

          นายจอ ต ู จากเมียนมาร์ ดาราภาพยนตร์และผู้ก ากบัช่ือดงัได้รับรางวลัจากงานจิตอาสาทีเ่ขาก่อตัง้
ขึน้เมื่อปี 2544 ในการช่วยจดังานศพให้กบัผู้ยากจนในกรุงยา่งกุ้ง นางลกิายา เฟอร์นนัโด-อามิลบงัสา จาก
ฟิฟิปปินส์ ได้รับรางวลัจากความพยายามสง่เสริมและอนรัุกษ์ศลิปะการฟ้อนร าของชาวฟิลปิปินส์มสุลมิที่
อาศยัอยูท่างตอนใต้ของประเทศ 

 

 


