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เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  12-14 กนัยายน 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. รมว.สธ. เผยปี 2559 เร่งพัฒนางานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายสหประชาชาติและพร้อมสู่
อาเซียน  
            ศ.คลนิิกเกียรติคณุ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยำทร  รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสขุ เปิดกำร
ประชมุวชิำกำรกระทรวงสำธำรณสขุประจ ำปี 2558 ครัง้ที ่23  ในหวัข้อ“จดุเปลีย่นสขุภำพไทยหลงั
ปี 2015” มอบช่อดอกไม้แก่ผู้ ได้รับรำงวลัชยันำทนเรนทรและรำงวลัผลงำนวิชำกำรยอดเยีย่ม พร้อม
บรรยำยพิเศษ นโยบำยสำธำรณสขุปี 2559 และจดุเปลีย่นสขุภำพไทย หลงัปี ค.ศ.2015  ณ โรงแรมแอม
บำสเดอร์ซติี ้จอมเทียน พทัยำ จ.ชลบรีุ  

โดยกลำ่ววำ่ จดุเปลีย่นสขุภำพไทยหลงัปี ค.ศ.2015 สูก่ำรมีสขุภำพท่ีดีนัน้ มีอยู ่2 หวัข้อหลกัๆ คือ 
กำรพฒันำให้บรรลเุป้ำหมำยสหประชำชำติหลงัปีค.ศ.2015  และกำรเตรียมพร้อมด้ำนสำธำรณสขุเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนของไทย  ซึง่สหประชำชำติได้ก ำหนดวำระกำรพฒันำตำมกระบวนทศัน์ “กำรพฒันำที่
ยัง่ยืน” ตัง้เป้ำจะบรรลเุป้ำหมำย 13 ข้อ ภำยใน ปีค.ศ.2030 อำท ิลดอตัรำกำรตำยของมำรดำให้น้อย
กวำ่ 70 ตอ่แสนกำรเกิดมชีีพ  ขจดัปัญหำกำรตำยที่ป้องกนัได้ของทำรกแรกเกิดให้น้อยกวำ่ 12 ตอ่
1,000  หยดุยัง้กำรระบำดของเชือ้ไวรัสเอดส์ วณัโรค มำลำเรีย และโรคติดตอ่ในกลุม่ประเทศเขตร้อน ลด
กำรตำยก่อนวยัอนัควรท่ีเกิดจำกโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รัง  กำรสร้ำงหลกัประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำในทกุ
ประเทศ ซึง่ขณะนีป้ระเทศไทยบรรลเุป้ำหมำยในหลำยข้อแล้ว และเป็นแบบอยำ่งให้แก่ประเทศสมำชิก 

 ในสว่นของประเทศไทย  ได้น้อมน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สง่เสริมหลกัประกนัสขุภำพ
ถ้วนหน้ำ ลดควำมเสีย่งและบรรเทำภยัพิบตัิ  และสง่เสริมสทิธิมนษุยชนในเวทีระหวำ่งประเทศ โดยมี
เป้ำหมำยด้ำนสขุภำพ 3 ด้ำน ได้แก่ กำรสร้ำงประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำที่ไทยเป็นผู้น ำและเป็นแบบอยำ่งทีด่ี
ตอ่ประเทศอื่น  กำรให้ควำมส ำคญักลุม่เดก็ สตรี ผู้พิกำรและผู้สงูอำย ุซึง่ไทยก ำลงัก้ำวเข้ำสูส่งัคม
ผู้สงูอำย ุ  ในปี 2568 ได้พฒันำโครงสร้ำงตำ่งๆ ให้รองรับ เช่น โครงสร้ำงของโรงพยำบำลทกุระดบัต้องปรับ
ทำงกำยภำพและองค์กร เพื่อให้ผู้สงูอำยมุำใช้บริกำรสะดวก ปลอดภยั  และกำรเตรียมพร้อมรับโรคภยั
สขุภำพและอนัตรำยตำ่งๆ จำกสิง่แวดล้อม จำกควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวตัถทุ ำให้สิง่แวดล้อม
ปนเปือ้น เช่น โลหะหนกั ตะกัว่ แคดเมีย่ม ปรอท สำรเคมีทำงกำรเกษตร เป็นต้น 

 ศ.คลนิิก เกียรตคิณุ นพ.ปิยะสกล กลำ่วตอ่วำ่ กระทรวงสำธำรณสขุ  ได้เตรียมพร้อมสูป่ระชำชน
คมอำเซียน ดงันี ้  1.ปรับตวัและสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบสขุภำพไทย เช่นเตรียมรองรับผู้ รับบริกำร เพิ่ม
โอกำสเข้ำถึง เพิ่มศกัยภำพหนว่ยบริกำรและระบบบริกำรสำธำรณสขุของประเทศเพื่อนบ้ำน  กำรควบคมุ
โรคติดตอ่และโรคระบำด มำตรกำรรองรับผลกระทบจำกกำรเคลือ่นย้ำยบคุลำกร  กำรจดัตัง้หนว่ยงำน
ด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสขุอำเซยีนและกิจกำรระหวำ่งประเทศ  2.สร้ำงกำรยอมรับและควำมเป็นผู้น ำใน
ด้ำนงำนกำรแพทย์และสำธำรณสขุในภมูิภำค               ให้เป็นศนูย์กลำงด้ำนวิชำกำร  ห้องปฏิบตัิกำรทำง
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กำรจดักำรปัญหำสำธำรณสขุเร่งดว่น พร้อมพฒันำและด ำเนินกำรสำธำรณสขุ 
           นพ.ณรงค์ สหเมธำพฒัน์ ปลดักระทรวงสำธำรณสขุ กลำ่ววำ่ กำรประชมุวิชำกำร ปี 2558  มี
บคุลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุในสงักดัร่วมประชมุกวำ่ 6,400 คน  และมีบคุลำกรสง่ผลงำน
วิชำกำรเข้ำร่วมประกวดทัง้หมด 1,025 เร่ือง แบง่เป็น 4 ประเภท คือ ผลงำนวิจยัที่น ำเสนอแบบ
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วำจำ 303 เร่ือง น ำเสนอแบบโปสเตอร์ 404 เร่ือง นวตักรรมหรือสิง่ประดิษฐ์ 196 เร่ือง และผลงำนวิชำกำร
อำร์ทอูำร์ 122 เร่ือง  ส ำหรับปี 2558 มีผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยม 7 รำงวลั เป็นรำงวลัยอด
เยี่ยม 4 รำงวลั  ได้แก ่นำงพรพิไล วรรณสมัผสั ส ำนกังำนสำธำรณสขุอ ำเภอเมืองยโสธร จ.
ยโสธร เร่ือง กำรพฒันำรูปแบบกำรป้องกนัควบคมุโรคไข้เลอืดออกด้วยกระบวนกำรห้ำเครือขำ่ย  ห้ำร่วม
ห้ำคณุลกัษณะ อ ำเภอเมืองยโสธร  นพ.เอนก มุง่ออมกลำง ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดั
นครรำชสมีำ เร่ือง กำรเพิ่มศกัยภำพของระบบเฝ้ำระวงัโรคจำกกำรท ำงำนและเก่ียวเนื่องจำกกำรท ำงำน
ภำยใต้กรอบแนวคิดแบบธุรกิจกิจกำรเพื่อสงัคม  นำยชำตชิำย นินนำนนท์ รพ.มหำรำช
นครรำชสมีำ เร่ือง Artificial sac for Gastroschisis  และนำงเยำวด ีตัง้จิตวิทยำ รพ.สรุำษฎร์ธำนี เร่ือง
กำรพฒันำคณุภำพระบบเยี่ยมบ้ำนในเครือขำ่ยปฐมภมูเิขตเมืองสรุำษฎร์ธำนี 
            สว่นผู้ได้รับรำงวลัชยันำทนเรนทร 4 รำย ได้แก ่1.ศ.ดร.สมจิตต์ สพุรรณทสัน์ นำยกสมำคมวิชำชีพ
สขุศกึษำ กรุงเทพฯ ได้รำงวลัประเภทบริหำร  2.ศ.กิตตคิณุ นพ.จรัส สวุรรณเวลำ รองประธำนบริหำร รพ.
จฬุำภรณ์ กรุงเทพฯ ได้รำงวลัประเภทวิชำกำร  3.นำยศิวโรฒ จิตนิยม ประธำนสถำบนักำรเงินชมุชน ต.
หนองสำหร่ำย อ.พนมทวน จ.กำญจนบรีุ ได้รำงวลัประเภทผู้น ำชมุชน  และ4.นำงฮำซำนยีะห์ หะยีเจะ
อำแว อำสำสมคัรสำธำรณสขุ อ.เมือง จ.ปัตตำน ีได้รำงวลัประเภทประชำชน 

ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. ปลัดสธ.เผยระบบป้องกันควบคุมโรคเมอร์สทุกจังหวดัพร้อมรับผู้เดินทางกลบัจากแสวงบุญแล้ว  
         ปลดักระทรวงสำธำรณสขุ เผยระบบกำรป้องกนัควบคมุโรคเมอร์ส ทกุจงัหวดัพร้อมรองรับผู้ เดินทำง
กลบัจำกกำรแสวงบญุพิธีฮจัญ์ 10,400 คน ซึง่จะเดินทำงกลบัรอบแรกในวนัท่ี 26 กนัยำยน 2558 นี ้ได้ย ำ้
ให้ 14 จงัหวดัภำคใต้และจงัหวดัที่มีผู้แสวงบญุเดินทำงไปมำก เข้มข้นระบบกำรเฝ้ำระวงั เร่ิมตัง้แตก่ำรคดั
กรองผู้ เดินทำงออกจำกเคร่ืองบิน โดยทีมเจ้ำหน้ำทีจ่ำกกรมควบคมุโรค ส ำนกังำนป้องกนัควบคมุโรค 
ร่วมกบัส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดั รวมทัง้จดัสง่รำยช่ือผู้ เดนิทำงพร้อมเที่ยวบินกลบัให้แก่นำยแพทย์
สำธำรณสขุจงัหวดั เพื่อติดตำมอำกำรตอ่ที่บ้ำนหลงัจำกกลบัจำกซำอดุิอำระเบียแล้วจนครบ 14 วนั 
โดยเฉพำะกลุม่เสีย่งที่ต้องเฝ้ำระวงัตำมมำตรฐำนท่ีวำงไว้ ส ำหรับพืน้ท่ีรับตวัไว้สงัเกตอำกำร ผู้วำ่รำชกำร
จงัหวดัเป็นผู้บญัชำกำร ขณะนีโ้รงพยำบำลทกุแหง่ได้เตรียมควำมพร้อมไว้แล้ว  
            และได้ให้ทกุจงัหวดัได้ตัง้ศนูย์ปฏิบตัิกำรระดบัจงัหวดั หรือวอร์รูม ติดตำมสถำนกำรณ์โรคเมอร์สอ
ยำ่งใกล้ชิด และเตรียมควำมพร้อม ทัง้ด้ำนอปุกรณ์ป้องกนัโรค เช่นหน้ำกำกอนำมยั ชดุป้องกนัโรค ห้อง
แยกโรคดแูลผู้ ป่วยแบบควำมดนัลบ รวมถึงซ้อมแผนหำกพบผู้ป่วยเดินทำงกลบัจำกตะวนัออกกลำงผำ่น
ทำงสนำมบินพบวำ่ขณะนีเ้กือบทกุจงัหวดัได้ซ้อมแผนรับสถำนกำรณ์แล้ว จะครบทกุจงัหวดัสปัดำห์หน้ำ 

เนชัน่สดุสปัดำห์  
- เสนอบทควำม 

การทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ  
            คณะกรรมกำรสขุภำพแหง่ชำติ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรทบทวนธรรมนญูวำ่ด้วยระบบสขุภำพฯ 
ตำมที่พ.ร.บ.สขุภำพแหง่ชำตกิ ำหนดให้ทบทวนทกุๆ 5 ปี เพื่อให้ทนัสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรมที่เปลีย่นแปลงไป โดยหลกักำรส ำคญัจะยงัคงเน้นวำ่ “สขุภำพคือสทิธิขัน้พืน้ฐำนของประชำชน” 
เมื่อ ได้รับ “สทิธิ” แล้ว ก็ต้องมี “ควำมรับผิดชอบ” ควบคูไ่ปด้วย นอกจำกนี ้กำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะ
ใดๆ ก็ต้องให้ควำมส ำคญักบัมติิทำงสขุภำพ สง่เสริมกำรน ำแนวคิด “ทกุนโยบำยหว่งใยสขุภำพ” ไป
ประกอบกำรพิจำรณำ เพื่อให้เกิดนโยบำยที่เอือ้ตอ่สขุภำพในทกุด้ำน กำรคดินโยบำยต้องรอบคอบ 
ค ำนงึถึงคณุภำพชีวิต วิถีชีวิต วฒันธรรมของคนในชมุชนให้มำกขึน้ ที่ส ำคญั ภำครัฐต้องสำนพลงัทกุภำค
สว่นมำร่วมกนั โดยให้ควำมส ำคญักบักำรท ำงำนแบบเครือขำ่ย ร่วมกนัดแูลและบริหำรระบบสขุภำพ 
ปรัชญำแนวคิดดีๆ  ของธรรมนญูวำ่ด้วยระบบสขุภำพแหง่ชำติฉบบัทบทวน ซึง่ก ำลงัยกร่ำงอยูข่ณะนี ้ จะ
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น ำไปสูก่ำรปฏิรูประบบสขุภำพอยำ่งจริงจงัแนน่อน 

โพสตทเูดย์ 
สยำมรัฐ 
ไทยโพสต์ 
ส ำนกัขำ่วอินโฟเควสท 

โรคไข้เลือดออก  
            นพ.ณรงค์  สหเมธำพฒัน์ ปลดั สธ. กลำ่ววำ่ ขณะนีเ้ป็นช่วงสงูสดุของกำรระบำด ข้อมลูตัง้แต ่1 
มกรำคม 2558 ถึง 8 กนัยำยน 2558 พบผู้ ป่วย 66,714 คน เสยีชีวติ 54 คน สงูกวำ่ชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่
ผำ่นมำ 2.5 เทำ่ สปัดำห์ทีผ่ำ่นมำมีผู้ ป่วยถงึ 7,000 รำย พบมำกในภำคกลำงและตะวนัออก ได้ก ำชบัให้
ทกุจงัหวดัใช้กลไกวอร์รูมระดบัจงัหวดั ร่วมกบัผู้วำ่รำชกำรจงัหวดั ท ำงำนเชิงรุก และระดมควำมรร่วมมือท
องถ่ิน ในกำรก ำจดัลกูน ำ้ยงุลำยและกำรพน่หมอกควนัก ำจดัยงุลำยในพืน้ท่ี นอกจำกนี ้ให้ นพ.สสจ.ตัง้ทีม
แพทย์ผู้ เช่ียวชำญในรพ.ศนูย์ รพ.ทัว่ไป เป็นท่ีปรึกษำแกแ่พทย์ใน รพ.ชมุชน เพิม่ประสทิธิภำพกำรดแูล
รักษำและกำรสง่ตอ่ผู้ ป่วย ลดกำรเสยีชีวติให้ได้มำกที่สดุ  

บ้ำนเมือง  กรมอนามัยเดินหน้าพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ  
          ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนำรังสรรค์ อธิบดีกรมอนำมยั เป็นประธำนมอบวฒุิบตัรแก่ผู้ทีผ่ำ่นกำรอบรมกำร
ดแูลผู้สงูอำย ุ (Care Worker) หลกัสตูร 120 ชัว่โมง ของชมุชนต ำบลบำงสทีอง อ.บำงกรวย จ.นนทบรีุ 
พืน้ท่ีน ำรอง "โครงกำรพฒันำระบบ กำรดแูลระยะยำวส ำหรับผู้สงูอำยทุี่มีภำวะพึง่พิง" โดยจดัอบรมผู้ดแูลผุ้
สงูอำย ุ5 วนั หรือ 120 ชัว่โมง ในสดัสวนผุ้ดแูลผสูงูอำย ุ1 คนตอ่ผู้สงูอำยตุดิบ้ำนติดเตยีง 7 คน เพื่อสร้ำง
และพฒันำศกัยภำพผู้ดแูลผู้สงูอำย ุ (Care Worker) ให้มีคณุภำพ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทกัษะ ชว่ย
ท ำให้กำรดแูลผู้สงูอำยทุี่อยูใ่นภำวะพึง่พงิระยะยำวในชมุชนมีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

เดลนิิวส์  การด าเนินการตามมติบอร์ด สปสช.  
          นพ.จเด็จ ธรรมธชัอำรี ประธำนกลุม่ภำรกิจยทุธศำสตร์และกำรประเมินผล สปสช. กลำ่วถงึกำร
ด ำเนินตำมมติ บอร์ด สปสช. เพือ่แก้ไขปัญหำกำรจดัสรรงบประมำณ สปสช. วำ่ หลงัมมีติ สปสช.และ สธ. 
ได้ ตัง้คณะท ำงำนร่วมกนั เพือ่ด ำเนินกำรใน 3 เร่ือง คือ 1. กำรใช้ตวัเลขเงินเดือน ซึง่เป็นข้อมลู
กรมบญัชีกลำง ส ำนกังบประมำณมำใช้ในกำรหกังบเหมำจำ่ยรำยหวัเพื่อสง่ไปยงัหนว่ยบริกำร 2. กำร
ประกนัรำยได้ขัน้ต ำ่ของหนว่ยบริกำร โดยขอไมใ่ห้น ำผลงำนมำจบัและดงึเงินคืน และ 3. กำรปรับกองทนุ
เฉพำะให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยระดบัเขต ซึง่ในปี 59 จะเหลอืเพียงแตก่ำรผำ่ตดัตำต้อกระจก ซึง่
จ ำเป็นต้องให้บริกำรอยู ่ เพรำะยงัมีผู้ ป่วยตำต้อกระจกที่รอกำรรักษำ เดิม สปสช.ตั้งเป้ำกำรผำ่ และบริหำร
สว่นกลำง โดยจำ่ยไปตำมผลงำนให้กบัหนว่ยบริกำรที่ท ำกำรผำ่ตำต้อ กระจก แตท่ี่ผำ่นมำมีกำรท้วงตงิวำ่
มีกำรนำ ผู้ ป่วยที่ไมจ่ ำเป็นต้องได้รับผำ่ตดัมำรับกำรรักษำด้วย ท ำให้เกิดกำรรักษำเกินควำมจ ำเป็น ดงันั้น
จึงมีข้อเสนอให้แตล่ะเขตเป็นผู้จดัท ำตวัเลขผู้ ป่วยที่ต้องรับกำรผำ่ต้อกระจกแทน อยำ่งไรก็ตำม สปสช.มอง
วำ่ยงัมีผู้ ป่วยต้อกระจกทีม่ีภำวะตำบอดอยูม่ำกที่ยงัเข้ำไมถ่ึงกำรรักษำ สว่นโรคหอบหืด นัน้ ปี 59 ได้
ยกเลกิกำรจดังบประมำณเฉพำะโรคแล้ว โดยให้มกีำรเบกิจำ่ยในระบบปกติ 

ไอเอ็นเอ็น 
สยำมรัฐ  

ให้ อสม.รณรงค์โรคไข้หวัดใหญ่  
            น.ต.นพ.บญุเรือง ไตรเรืองวรวฒัน์ อธิบดกีรมสนบัสนนุบริกำรสขุภำพ กลำ่ววำ่ จำกรำยงำนกำร 
เฝ้ำระวงัผู้ ป่วยไข้หวดัใหญ่ ปัจจบุนัพบผู้ ป่วย 36,109 รำยจำก 77 จงัหวดั เสยีชีวิต 22 รำย คำดกำรณ์
แนวโน้ม กำรเกิดโรคพบวำ่ เดือน ก.ค.–ต.ค. 58 จะมีผู้ ป่วยประมำณเดือนละ 10,000–15,000 รำย โดยจะ
สงูสดุใน เดือน ส.ค.–ก.ย. และคำดวำ่ปีนีจ้ะมีผู้ ป่วยมำกกวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ ประมำณ 80,000–100,000 รำย 
ดงันัน้จงึได้ ก ำชบั อสม.ลงพืน้ท่ีในชมุชน แนะน ำกำรป้องกนั แนวทำงปฏิบตัิตน และดแูลผู้ ป่วยอยำ่งถกูวิธี 
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สยำมรัฐ  สถานพยาบาลโฆษณาเกินจริง  
            อธิบดีกรมสนบัสนนุบริกำรสขุภำพ กลำ่ววำ่ เพื่อให้กำรโฆษณำเป็นไปอยำ่งถกูต้องตำม
หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไข จึงให้สถำนพยำบำลทกุแหง่ปฏิบตัิตำมประกำศ กระทรวงสำธำรณสขุ 
ฉบบัท่ี 11 เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีกำรและเง่ือนไขในกำรโฆษณำสถำนพยำบำล หำกสถำนพยำบำลใดฝ่ำฝืน
ข้อห้ำมตำมประกำศกระทรวงฯ จะถือวำ่กระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ.สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 ม.38 
ระวำงโทษ ปรับไมเ่กิน 20,000 บำท และให้ปรับอีกไมเ่กินวนัละ 10,000 บำท นบัแตว่นัท่ีฝ่ำฝืน จนกวำ่จะ
ระงบัโฆษณำ หำกมีข้อสงสยัหรือพบโฆษณำชวนเช่ือที่เกินจริงของสถำนพยำบำลแจ้งเบำะแสได้ที ่เว็บไซต์
สำรวตัรสถำนพยำบำลออนไลน์ Facebook : สำรวตัรสถำนพยำบำลออนไลน์, Facebook : มือปรำบ
สถำนพยำบำลเถ่ือน และสำยดว่น สบส. 0-2193-7999 ตลอด 24 ชัว่โมง 

สยำมรัฐ  ตัง้เป้า 11 ปี เด็กไทยไร้ฟันพุ  
           ส ำนกัทนัตสำธำรณสขุ กรมอนำมยั จะเปิดตวัคณะกรรมกำรโครงกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อ 
สงัคมไทยไร้ฟันผ ุ(The Alliance for a Cavity Free Future หรือ ACFF) โดยมีเป้ ำหมำยดแูลรักษำให้เด็ก
ที่เกิดตัง้แตพ่.ศ. 2569 จะต้องปรำศจำกฟันผ ุในวนัท่ี 24 ก.ย.58 ณ ศนูย์ประชมุไบเทคบำงนำ 

ไทยรัฐ  ยเูอ็นเผยเดก็ตายน้อยลง  
            องค์กำรสหประชำชำตเิผยยอดเด็กเสยีชีวติในปี 2558 มีประมำณ 5.9 ล้ำนคน ลดลงเกินคร่ึง จำก
สถิติปี 2533 ที่สงูถึง 12.7 ล้ำนคน แตไ่มถ่ึงเป้ำทีย่เูอ็นตัง้ไว้ สำเหตสุว่นใหญ่มำจำกกำรคลอดก่อนก ำหนด 
ติดเชือ้หลงัคลอด โรคแทรกซ้อนระหวำ่งคลอด โรคปอดบวม และเชือ้มำลำเรีย 

ไทยรัฐ  WHO รับรองเคร่ืองขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ  
            องค์กำรอนำมยัโลกรับรองอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ เพื่อใช้ในกำรขริบปลำยหนงัหุ้มอวยัวะเพศชำย 
ที่เรียกวำ่ "วงแหวนของจำง" ให้เป็นอปุกรณ์เพื่อกำรท ำสหุนดักบัเด็กหนุม่วยัรุ่น อำย ุ 18 ปี ที่แข็งแรงปกติ
ทัง้ ในเคนยำ ยกูนัดำ และแซมเบยี มำแล้วจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1,900 รำย 

 

 

                   สามารถคน้หารายละเอียดข่าวเพิม่เติมไดที้่  http://ppho.moph.go.th 


