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 คํานํา

 สงัคมไทยกาวเขาสูสถานการณทีม่กีารเปลีย่นแปลงโครงสรางประชากรอยางรวดเรว็ จากจาํนวน

การเกิดที่มีจํานวนนอยลงจากปจจัยตาง ๆ อาทิ คนรุนใหมมีคานิยมในการอยูเปนโสดมากขึ้น แตงงานชาลง 

ชะลอการมีบุตร มีบุตรจํานวนนอยเพียงหน่ึงหรือสองคนหรือไมมีบุตรเลย รวมทั้งประชากรสูงวัยมีเพิ่มขึ้น

อยางรวดเรว็ ซึง่นอกจากปญหาจาํนวนการเกดิแลว ยงัประสบกบัปญหาคณุภาพการเกดิและการเจริญเตบิโตของ

เดก็ปฐมวยั การปองกนัและแกไขปญหาดงักลาว ตองเนนการสงเสริมการเกดิและการเจรญิเตบิโตอยางมคีณุภาพ 

ซ่ึงเปนการลงทุนดานประชากรที่เปนทรัพยากรสําคัญของประเทศ การดําเนินงานดังกลาวไมอาจทําไดดวย

อาํนาจหนาทีข่องหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง จงึตองมกีลไกในการกาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการบรูณาการ

รวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย รวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวน ไดยกรางนโยบายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสริม

การเกิดและการเจรญิเตบิโตอยางมคีณุภาพ โดยยดึหลกัการมีสวนรวมและการเปนเจาของรวมกัน ซึง่คณะรัฐมนตรี

ไดมีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ อนุมัติหลักการรางนโยบายและยุทธศาสตรดังกลาวตามที่กระทรวง

สาธารณสุขเสนอ และใหกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 ทัง้น้ี ในการขบัเคล่ือนนโยบายและยทุธศาสตรฯ มกีลไกการขบัเคลือ่นการดาํเนินงานประกอบดวย 

คณะกรรมการพฒันาอนามยัการเจรญิพนัธุแหงชาต ิคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตรการพฒันา

อนามยัการเจรญิพนัธุแหงชาต ิฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสรมิการเกดิและการเจรญิเตบิโต

อยางมีคุณภาพ และคณะทํางานเฉพาะดาน

 ผมหวังเปนอยางยิง่วา นโยบายและยทุธศาสตรการพฒันาอนามยัการเจรญิพนัธุแหงชาต ิฉบบัท่ี ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพนี้ จะเปนประโยชน

ตอการทาํงานรวมกนัของหนวยงานและภาคท่ีีเกีย่วของ ทีจ่ะชวยกนัสนบัสนนุและสงเสรมิการเกดิ ใหเพิม่ขึน้ดวย

ความสมัครใจ เพื่อเพียงพอสําหรับทดแทนประชากร และการเกิดทุกรายมีการวางแผน มีความตั้งใจและ

มีความพรอมในทุกดาน นําไปสูการคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พรอมที่จะเจริญเติบโต

อยางมคีุณภาพ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป

           

 (นายปยะสกล สกลสัตยาทร)

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
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ภาคผนวก    ๒๕

ภาคผนวก ๑ นิยามเชิงปฏิบัติการ ๒๖

ภาคผนวก ๒ กระบวนการยกรางนโยบายและยทุธศาสตรการพฒันาอนามยัการเจรญิพนัธุแหงชาต ิ ๒๙

 ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโต

 อยางมีคุณภาพ (ระยะที่ ๑)

ภาคผนวก ๓ กระบวนการยกรางนโยบายและยทุธศาสตรการพัฒนาอนามยัการเจรญิพนัธุแหงชาติ  ๓๐

 ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโต

 อยางมีคุณภาพ (ระยะที่ ๒)

ภาคผนวก ๔ บทสรุปผูบริหารการประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัย ๓๑

 การเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)  
 

ภาคผนวก ๕ คําส่ังกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการพฒันาอนามยัการเจริญพนัธุแหงชาต ิ ๓๗

ภาคผนวก ๖ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานยกรางนโยบายและยุทธศาสตร ๔๐
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ภาคผนวก ๘ มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการยกรางนโยบายและยทุธศาสตรฯ ๔๕

ภาคผนวก ๙ คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัย ๔๗ 

 การเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
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นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ



ค

 ประเทศไทยไดประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนนิงานโครงการวางแผนครอบครวัแหงชาตเิปนอยางดี 

อตัราคมุกาํเนดิในหญงิวยัเจรญิพนัธุทีแ่ตงงานแลวและยงัอยูกนิกบัสามีไดเพิม่สูงขึน้อยางรวดเรว็จากทีเ่คยตํา่กวา

รอยละ ๑๕ ในชวงกอนเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวแหงชาติ เพิ่มเปนรอยละ ๘๐ ในปจจุบัน การประสบ

ความสําเร็จของนโยบายวางแผนครอบครัว ประกอบกับวิถีชีวิตของประชากรไทย ที่เปลี่ยนแปลงไป ผูหญิงไทย

มีการศึกษาสูงขึ้น ออกไปทํางานนอกบานมากขึ้น คนรุนใหมทั้งหญิงและชาย มีคานิยมที่จะอยูเปนโสดมากขึ้น 

แตงงานกนันอยลง แตงงานชาลง สงผลใหอตัราเพ่ิมประชากรลดลง จากรอยละ ๒.๗ ในป พ.ศ. ๒๕๑๓ เหลือเพยีง

รอยละ ๐.๗ ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ และสงผลใหอตัราเจริญพนัธุรวมของประเทศไทยลดลงจากเดมิผูหญงิไทยคนหน่ึง

มีบุตรเฉลี่ยตลอดวัยเจริญพันธุของตนมากถึง ๖ คน แตในปจจุบันมีบุตรเฉลี่ยเพียง ๑.๖ คน (สศช., ๒๕๕๘) 

ซึง่ตํา่กวาระดบัทดแทน อตัราเกดิซึง่เคยสงูกวา ๓๐ ตอประชากรพนัคนกล็ดลงเหลอืเพยีง ๑๓ ตอประชากรพันคน 

การเกิดในประเทศไทยซึ่งเคยมีจํานวนมากกวา ๑ ลานคน ในระหวางป ๒๕๐๖ ถึง ๒๕๒๖ ก็ลดลงเหลือเพียง

ไมถึง ๘ แสนคนในปจจุบัน  

 นอกจากนี้ยังพบปญหาดานอนามัยแมและเด็ก คือ อัตราสวนการตายมารดา ในป ๒๕๕๘ อยูที่ 

๒๐.๐ ตอการเกิดมีชีพแสนคน โดยสาเหตุการตายสวนใหญมาจากการตกเลือดหลังคลอด หญิงวัยเจริญพันธุ

อาย ุ๑๕ ปขึน้ไป มีภาวะโลหิตจางรอยละ ๒๙.๘ หญิงตัง้ครรภมภีาวะโลหติจางจากการขาดธาตเุหล็กรอยละ ๓๙.๐ 

มีการตายของทารกอันเนื่องมาจากภาวะความพิการแตกําเนิดรอยละ ๗ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการไมสมวัย

รอยละ ๒๗.๓ ทารกคลอดกอนกําหนดรอยละ ๑๐.๔ ทารกแรกเกิดนํ้าหนักตํ่ากวา ๒,๕๐๐ กรัม รอยละ ๑๐.๔  

ทารกมีภาวะแทรกซอนหลังคลอดรอยละ ๑๘.๒ หรือ เกือบ ๑ ใน ๕ ของเด็กที่คลอด อัตราการเลี้ยงลูกดวย

นมแมอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือน มีเพียงรอยละ ๒๓.๙ เด็กปฐมวัยขาดสารอาหารรอยละ ๑๖.๘ มีภาวะเตี้ย 

รอยละ ๘.๒ มีภาวะอวนรอยละ ๑๐.๖ มีรูปรางไมสมสวนรอยละ ๓๕.๓ เด็กปฐมวัยมีฟนผุสูงโดยเฉพาะ

เด็กกลุมอายุ ๓ ป ฟนนํ้านมผุรอยละ ๕๒.๓ เด็กกลุมอายุ ๕ ป มีฟนนํ้านมผุรอยละ ๗๘.๕ และมีฟนแทผุ

รอยละ ๕๒.๓    
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  จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังคงเผชิญกับปญหา “เด็กเกิดนอย ดอยคุณภาพ” 

กรมอนามยัรวมกบัทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของจงึไดจดัทาํรางนโยบายและยทุธศาสตรการพฒันาอนามยัการเจรญิพนัธุ

แหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพขึ้น

โดยมีนโยบายวา “รัฐบาลสนับสนุนและสงเสริมการเกิดเพิ่มขึ้นดวยความสมัครใจ เพื่อเพียงพอสําหรับทดแทนประชากร 

และการเกดิทกุรายมกีารวางแผน มคีวามตัง้ใจและมคีวามพรอมในทกุดาน นาํไปสูการคลอดทีป่ลอดภยั ทารกแรกเกดิ

มีสุขภาพแข็งแรง พรอมที่จะเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ” มีแนวคิดและหลักการที่สําคัญ คือ ๑) คํานึงถึงสิทธิ

มนุษยชน ๒) ความสอดคลองกับแผนประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งยุทธศาสตรอื่น

ของประเทศท่ีเกี่ยวของ ๓) ความสอดคลองกับสนธิสัญญา นโยบาย และคํารับรองในระดับนานาชาติ

ที่ประเทศไทยไดลงนามไว มีกลุมเปาหมายสําคัญ ๒ กลุมคือ กลุมหญิง-ชายวัยเจริญพันธุ และกลุมเด็กอายุ 

๐ - ๕ ป โดยมีเปาประสงค ๒ ประการ คือ ๑) เพื่อใหการเกิดทุกรายมีการวางแผนมีการเตรียมความพรอม

ต้ังแตกอนต้ังครรภ และไดรับความชวยเหลือในการมีบุตร ๒) เพื่อสงเสริมใหลูกเกิดรอด แมปลอดภัย ไดรับ

การดูแลหลังคลอดท่ีดี เด็กไดรับการเล้ียงดูในส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการเจริญเติบโตและการมีพัฒนาการสมวัย 

พรอมที่จะเรียนรูในชวงวัยตอไปอยางมั่นคง ตัวชี้วัดเปาประสงค ๗ ขอ คือ   

 ๑. อัตราเจริญพันธุรวม ไมตํ่ากวา ๑.๖ 

 ๒. รอยละของการตั้งครรภที่มีการวางแผนมากอน 

 ๓. อัตราคลอดมีชีพในหญิง อายุ ๒๐ - ๓๔ ป  

 ๔. อัตราสวนการตายมารดา

 ๕. อัตราตายทารกแรกเกิด 

 ๖. รอยละเด็ก อายุ ๐ - ๕ ป มีพัฒนาการสมวัย   

 ๗. รอยละเด็ก อายุ ๐ - ๕ ป สูงดี สมสวน  

และดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร ๔ ขอ ดังนี้

 ยุทธศาสตรที่  ๑ พัฒนากฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ  

 ยุทธศาสตรที่  ๒ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและสรางการเขาถึงบริการอยางเทาเทียม  

 ยุทธศาสตรที่  ๓ พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม

 ยุทธศาสตรที่  ๔ พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารสังคม

โดยมีมาตรการสําคัญภายใตยุทธศาสตร คือ  

 ๑. การพัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพตั้งแตระยะกอนสมรส ระยะกอน

  มีบุตร ระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 

 ๒. การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเอื้อใหคูสมรสตัดสินใจที่จะมีบุตรและเลี้ยงดูบุตร เชน สวัสดิการ

  ดานที่อยูอาศัย มาตรการทางภาษี เงินชวยเหลือ สถานที่ดูแลบุตรของบุคลากรในหนวยงาน

  เปนตน

 ๓. การผลักดันใหมีการปรับปรุงแกไขสิทธิการลาคลอดใหเหมาะสมสําหรับหญิงตั้งครรภ

  และคูสมรส ทั้งในกลุมที่ทํางานในภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสงเสริมบทบาทหญิงชาย

  ในการเลี้ยงดูบุตร  



จ

 ซึ่งมาตรการเหลานี้จะขับเคลื่อนผานการบริหารจัดการ

นโยบายและยทุธศาสตรฯ สูการปฏบิตั ิ๑๔ ประการ คอื ๑) ผลกัดันใหเปน

นโยบายแหงชาติ ๒) ประสานนโยบายและยุทธศาสตรฯ ไปยังกลไก

ในทุกระดับ ๓)  จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับนโยบายและยุทธศาสตรฯ 

๔)  สรางความรู ความเขาใจใหทุกภาคสวน ๕) การปรับบทบาทภาครัฐ 

ใหเนนทีก่ารกาํหนดนโยบาย กาํกบัดแูลตดิตาม การประเมินผล การสนับสนุน

งบประมาณและวิชาการ ๖) สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการขับเคลื่อน

นโยบายและยุทธศาสตรของภาคีเครือขาย ๗)  เสริมสรางบทบาทของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ ๘) ประสานและผลักดันใหกลไก

นอกภาครัฐมีสวนรวมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรใหกวางขวาง

มากข้ึน ๙) ผลกัดนัใหสถาบนัการศกึษาในพืน้ที ่ เขารวมพฒันางานอนามยั

การเจริญพันธุ ๑๐) สงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทนําในการขับเคลื่อน

นโยบายและยุทธศาสตร ยึดหลักบรรษัทภิบาล ๑๑) สงเสริมใหสื่อมวลชน

พัฒนาบทบาทการเปนสื่อกลางเผยแพรขอมูลขาวสารเชิงสรางสรรค 

๑๒) สงเสริมการมีสวนรวมองคกรพัฒนาเอกชนในการทํางานรวมกับ

หนวยงาน สวนภูมิภาคและทองถิ่น และภาคประชาสังคมอยางเขมแข็ง 

๑๓)  สงเสรมิใหมีงานวจิยั นวตักรรม ทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัพืน้ที่ 

๑๔)  จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตรอยาง

ตอเนื่อง เพื่อใหการขับเคลื่อนสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง 

โดยการมีสวนรวมและการเปนเจาของรวมกันระหวางทุกภาคสวน อันจะ

นาํไปสูการเพิม่จาํนวนประชากร การเกดิและการเจรญิเตบิโตอยางมคุีณภาพ 

เด็กเกิดรอด แมปลอดภัย มีพัฒนาการสมวัยและเจริญเติบโตดี สามารถ

เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต

นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ





นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ 

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 

วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ





นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๑

นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ 

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 

วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ

  ๑. เหตุผลและความเปนมา

 สืบเน่ืองจากความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานวางแผนครอบครัวของประเทศไทย นบัตัง้แตประกาศนโยบาย

ประชากร เมือ่วันที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๑๓ เปนตนมา ทาํใหสถานการณดานประชากรของประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป

อยางมาก จากขอมลูสํามะโนประชากรของสาํนักงานสถิติแหงชาติ พบวา อตัราเพิม่ประชากรลดลงอยางตอเนือ่ง 

จากรอยละ ๒.๗ ในป พ.ศ. ๒๕๑๓ เหลือรอยละ ๑.๑ ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ และเหลือเพียงรอยละ ๐.๗ ในป 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ในขณะทีอั่ตราเจรญิพนัธุรวมของประเทศไทยลดลงอยางมาก จากทีเ่คยสงูกวา ๕ ในป พ.ศ. ๒๕๑๓ 

เหลือเพียง ๑.๖ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งตํ่ากวาระดับทดแทน 

 จากการประชมุระหวางประเทศวาดวย เรือ่ง ประชากรกบัการพฒันา (International Conference on 

Population and Development : ICPD) ที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๓๗ ไดใหความสําคัญ

กับงานอนามัยการเจริญพันธุ (Reproductive Health) โดยมีขอเสนอแนะวาประเทศตาง ๆ ควรจัดใหมีบริการ

อนามัยการเจริญพันธุที่ครบวงจรและเหมาะสมแกประชากรทุกเพศทุกวัย โดยสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ

มุงเนนที่จะพัฒนาประชากร โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็ก สิทธิความเสมอภาคทางเพศระหวางชาย

และหญงิ โดยอาศยังานอนามัยการเจริญพนัธุทีไ่ดขยายขอบเขตออกจากงานวางแผนครอบครวั โดยขอใหประเทศตาง ๆ  

จัดเร่ืองน้ีใหอยูในลําดับความสําคัญตน ๆ โดยใชหลักการของสาธารณสุขมูลฐานมาประยุกตใช

 เพ่ือแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณและความมุงมัน่ในการดาํเนนิงาน เรือ่ง อนามยัการเจรญิพนัธุอยางแทจรงิ 

กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศนโยบายอนามยัการเจรญิพนัธุ เม่ือวนัประชากรโลก ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ความวา 

“คนไทยทุกคนทั้งชายและหญิง ทุกกลุมอายุ จะตองมีอนามัยการเจริญพันธุที่ดี” และไดมีการบัญญัติศัพทคําวา 

“อนามัยการเจริญพันธุ” ซึ่งหมายถึง “ภาวะความสมบูรณแข็งแรงของรางกายและจิตใจ ที่เปนผลสัมฤทธิ์

อนัเกิดจากกระบวนการและหนาทีข่องการเจรญิพันธุทีส่มบูรณทัง้ชายและหญงิ ทกุชวงอายขุองชวีติ ทีจ่ะทาํใหเขา

เหลานัน้มชีวีติอยูในสงัคมอยางมคีวามสขุ” นับจากนัน้ประเทศไทยจงึไดมกีารปรบัเปลีย่นแนวทางการดาํเนินงาน

ดานอนามยัการเจริญพนัธุ จากเดมิทีเ่นนเร่ืองการคมุกําเนดิเพ่ือลดอตัราการเพ่ิมของประชากร มาเปนการดาํเนนิงาน

ทีม่คีวามครอบคลมุมากขึน้ โดยกรมอนามยัซึง่เปนแกนหลกัในการดําเนนิงาน ไดกําหนดขอบเขตของงานอนามยั

การเจริญพันธุของประเทศไทยไว ๑๐ ประการ ไดแก ๑) การวางแผนครอบครัว ๒) การอนามัยแมและเด็ก 

๓) เพศศกึษา ๔) อนามัยวยัรุน ๕) เอดส ๖) โรคติดเชือ้ทางระบบสืบพนัธุ ๗) มะเรง็ระบบสบืพนัธุ ๘) การแทง

และภาวะแทรกซอน ๙) ภาวะมีบุตรยาก ๑๐) ภาวะหลังวัยเจริญพันธุและผูสูงอายุ



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๒

 ประเทศไทยไดมีการดําเนินงานดานอนามัยการเจริญพันธุมาโดยลําดับ จนกระทั่งในวันที่ ๓ มีนาคม

พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิหน็ชอบใหมกีารแตงต้ังคณะกรรมการพฒันาอนามยัการเจรญิพนัธุแหงชาติ 

เพื่อกําหนดทิศทาง บูรณาการ และประสานแผนงานระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ที่มีบทบาทดานอนามัยการเจริญพันธุใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป

ตามพนัธะสญัญา อนสุญัญา และกติการะหวางประเทศ ทีร่ฐับาลไดรวมเปนสมาชกิภาคโีลก ทางคณะกรรมการ

พฒันาอนามยัการเจริญพนัธุแหงชาต ิจึงไดดาํเนินการจดัทํานโยบายและยทุธศาสตรการพฒันาอนามยัการเจริญพนัธุ

แหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) และไดผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีนโยบายความวา “รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหการเกิดทุกรายเปนที่ปรารถนา ปลอดภัย 

และมีคณุภาพ ดวยการสงเสริมใหคนทุกเพศทกุวยัมอีนามยั การเจรญิพนัธุทีด่ ีโดยยดึหลกัความสมคัรใจ เสมอภาค 

และทั่วถึง เพื่อเปนพลังประชากร สรางประเทศ ใหรุงเรืองมั่งคั่งและมั่นคงสืบไป” ทั้งน้ีบทเรียนสําคัญจาก

การดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ ๑ คือ การผลักดันใหงานอนามัยการเจริญพันธเปนวาระ

เรงดวนของชาติ โดยจะตองบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ เพื่อลดความซํ้าซอนของภารกิจ 

และเช่ือมโยงการทาํงานระดบัชาต ิลงสูการทํางานระดบัจังหวดั ระดบัอาํเภอและระดบัตําบล ตลอดจนมกีารตดิตาม

ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

 หลังจากนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๑ ไดสิ้นสุดลง

ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ จงึไดมกีารดาํเนนิการจัดทาํนโยบายและยุทธศาสตรการพฒันาอนามัยการเจรญิพนัธุแหงชาติ   

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพขึ้น เพื่อทําให

เกดิการดาํเนนิงานดานอนามยัการเจรญิพันธุอยางตอเนือ่ง รวมท้ังปรบัปรุงนโยบายและยทุธศาสตรใหสอดคลอง

กบันโยบายระหวางประเทศ และเหมาะสมกบัสถานการณดานอนามยัการเจรญิพนัธุของประเทศไทยทีเ่ปลีย่นไป 

ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวไมอาจทําไดดวยอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง จึงจําเปนตองมีกลไก

ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานของรัฐ 

หนวยงานของเอกชนและประชาสังคม การขบัเคลือ่นนโยบายและยุทธศาสตรฉบบันี ้ไดเสนอผานคณะกรรมการ

พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบตอไป

  ๒. สถานการณที่มีผลตอการดําเนินงานตามแผนอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติในอนาคต

 ในอดีตกวา ๔๐ ปที่ผานมา ประเทศไทยประสบกับปญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็ว      

ทําใหรัฐบาลไมสามารถพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ไดทัน ไมวาจะเปนดานการศึกษา การจางงาน หรือ

ดานสาธารณสุข ดังนั้น รัฐบาลจึงไดประกาศนโยบายประชากรอยางเปนทางการเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๑๓

ในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๙) ความวา “รฐับาลไทยมีนโยบาย

ทีจ่ะสนบัสนนุการวางแผนครอบครวัดวยระบบใจสมัคร เพือ่แกปญหาตาง ๆ เกีย่วกบัอตัราเพิม่ประชากรสงูมากท่ีจะ

เปนอปุสรรคสําคญัตอการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ” โดยมจุีดมุงหมายทีจ่ะชะลออตัราเพิม่ของ

ประชากรในขณะนัน้ ซึง่ประเทศไทยกป็ระสบความสําเรจ็ในการดาํเนนิงาน “โครงการวางแผนครอบครวัแหงชาต”ิ 

เปนอยางดี อัตราคุมกําเนิดในหญิงวัยเจริญพันธุ (อายุ ๑๕ - ๔๙ ป) ที่แตงงานแลวและยังอยูกินกับสามี



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๓

ไดเพิม่สงูขึน้อยางรวดเรว็ จากทีเ่คยตํา่กวารอยละ ๑๕ ในชวงกอนเริม่โครงการวางแผนครอบครวัแหงชาต ิเพิม่เปน

รอยละ ๖๐ ในป พ.ศ. ๒๕๒๓ และเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ รอยละ ๘๐ ในปจจุบัน การประสบความสําเร็จของ

นโยบายวางแผนครอบครัว ประกอบกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป

อยางมาก ทําใหวิถีชีวิตของประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไป ผูหญิงไทยมีการศึกษาสูงขึ้น ออกไปทํางานนอกบาน

มากขึ้น คนรุนใหมทั้งหญิงและชายมีคานิยมที่จะเปนโสดมากขึ้น แตงงานกันนอยลง แตงงานชาลง ทําใหสงผล

ตอภาวะการมบีตุรยาก แมแตในคูหญงิชายทีแ่ตงงานกนัแลวกม็คีานยิมทีจ่ะมลูีกจาํนวนนอยลงหรอืบางคูไมยอม

มีบุตร ท้ังนี้สถานการณที่นําไปสูการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ 

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ มีดังนี้

 ๒.๑ สถานการณการเกิดนอยและอัตราเจริญพันธุตํ่า

  ประเทศไทยกําลังเผชิญกับสถานการณจํานวนเด็กเกิดนอยไมตางจากหลายประเทศ

ท่ีมีความกาวหนาทางดานเศรษฐกจิและสังคม โดยจาํนวนการเกดิในประเทศไทยลดลงจากปละประมาณ ๑ ลานคน

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๒๖ เหลือเพียงประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คน ในป พ.ศ. ๒๕๒๗ ในขณะที่อัตราเพิ่ม

ประชากรลดลงอยางตอเนื่อง จากรอยละ ๒.๗ ในป พ.ศ. ๒๕๑๓ เหลือเพียงรอยละ ๐.๗ ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และคาดประมาณวาจาํนวนการเกิดในประเทศไทยจะลดลงเหลอื ๖ แสนคนในป พ.ศ. ๒๕๗๓ และไมถึง ๕ แสนคน 

ในป พ.ศ. ๒๕๘๓ (สศช., ๒๕๕๖) 

  การประกาศใชนโยบายวางแผนครอบครัวแหงชาต ิในป พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึง่มจีดุมุงหมายชะลอ

อัตราเพิ่มของประชากรในขณะน้ัน ประกอบกับการดําเนินงานอยางตอเนื่องของทุกภาคสวน สงผลใหอัตรา

คุมกําเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ อายุ ๑๕ - ๔๙ ป ท่ีแตงงานแลวและยังอยูกินกับสามีเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว 

จากที่เคยต่ํากวารอยละ ๑๕ ในชวงกอนเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวแหงชาติ เพิ่มเปนรอยละ ๖๐ ในป 

พ.ศ. ๒๕๒๓ และเพิม่สงูขึน้ถงึประมาณรอยละ ๘๐ ในปจจบุนั ในขณะทีภ่าวะเจรญิพนัธุของประเทศไทยมีแนวโนม

ลดลง โดยในป พ.ศ. ๒๕๐๗ ผูหญิงไทยคนหนึ่งมีบุตรเฉลี่ยตลอดวัยเจริญพันธุมากถึง ๖ คน ปจจุบันมีบุตร

เฉลี่ยเพียง ๑.๖ คน ซึง่ตํา่กวาระดบัทดแทน และคาดประมาณวาจะลดลงอยางตอเนือ่งจนเหลอืเพยีง ๑.๓ คน

ภายในป พ.ศ. ๒๕๘๓ (สศช., ๒๕๕๖)

  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการคลอดบุตร ตามกลุมอายุของมารดา สถิติสาธารณสุข

ป ๒๕๕๗ ชี้ใหเห็นวาในกลุมที่มีการคลอดบุตรหรืออัตราการเจริญพันธุลดลงมากที่สุดเปนกลุมวัยทํางานอายุ 

๒๐ - ๓๔ ป ซ่ึงเปนชวงอายทุีร่างกายเหมาะสมทีจ่ะมบุีตร ซึง่จาํนวนหญงิทีอ่ยูในวยั ๒๐ - ๓๔ ป จาํนวนทัง้สิน้ถงึ 

๗.๒ ลานคน ในขณะทีห่ญิงวยัรุนอายตุํา่กวา ๒๐ ป จาํนวน ๔๒ ลานคน กลบัมกีารคลอดเพิม่ขึน้มาก จากขอมูล

การสํารวจสาํมะโนประชากร สํานกังานสถิตแิหงชาติ ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๕๓ พบวา ประเทศไทยมจีาํนวน

การเกิดสงูทีส่ดุ ในป พ.ศ. ๒๕๑๓ จาํนวน ๑.๒ ลานคน และลดลงมาเปนลาํดบัโดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มจีาํนวน

การเกิดเพยีง ๗๗๖,๓๗๐ คน และคาดการณวาในป พ.ศ.๒๕๘๓ จะมจีาํนวนการเกดิเหลอืเพยีง ๔๙๑,๐๐๐ คน

เทานั้น การปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแนวทางการดําเนินงานดานการสงเสริมการเกิดโดยสมัครใจ จําเปนตอง

พิจารณาปจจัยและองคประกอบตาง ๆ ที่สงผลตอการมีบุตรควบคูไปดวย ดังนี้



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๔

  ๒.๑.๑ ปจจัยดานทัศนคติและรูปแบบการใชชีวิตที่เปลี่ยนไป

   ในอดีตการอยูเปนโสดไมแตงงานเปนเรื่องที่พบไดไมบอยนัก และชายหญิง

ทีแ่ตงงานอยูกนิกนัฉันสามภีรรยาลวนคาดหวงัมทีายาทสืบสกลุ อยางไรกต็ามคนรุนใหมท้ังหญงิและชายมแีนวโนม

ครองโสดนานขึ้นและมีบุตรชาลง การสํารวจทัศนคติของคนรุนใหม โดยพิมลพรรณ อิศรภักดี (๒๕๕๗) และ

ภเูบศร สมทุรจักร และนิพนธ ดาราวฒุมิาประกรณ (๒๕๕๗) พบวา เยาวชนสวนใหญยงัตองการมีบตุรและตองการ

มบีตุรสองคน ซึง่พบวาไมแตกตางจากจาํนวนบตุรเฉลีย่ทีผู่หญงิอายุ ๑๕ - ๔๙ ป ทีส่มรสแลวตองการ ซ่ึงอยูที่ 

๑.๙๓ คน (การสํารวจอนามัยการเจริญพันธุ, ๒๕๔๙) อยางไรก็ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนรุนใหม

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตร โดยการศึกษาพบวา คนรุนใหมสวนใหญใหความสําคัญกับการศึกษา

ตอการทาํงาน และการซือ้รถและบานเปนลําดบัตน ๆ และใหความสาํคญักับการมบีตุรเปนลาํดบัทาย ๆ ซ่ึงอาจสงผล

ใหชวงเวลาที่เหมาะสมกับการมีบุตรเหลือนอยลง และเพิ่มความเสี่ยงตอภาวะการมีบุตรยากมากขึ้นในกลุมของ

คนรุนใหมที่ไมอยากมีบุตรใหเหตุผลวาทําใหไมมีอิสระ กลัวลูกเปนอันตรายหรือประพฤติผิดเพราะสภาพสังคม

ในปจจุบัน และเปนภาระที่ทําใหตองทํางานมากขึ้น

  ๒.๑.๒ ปจจัยดานสุขภาพ

   คูสามีภรรยาบางคูสมัครใจและมีความพรอมในการมีบุตร แตไมสามารถมีบุตรได 

เนื่องจากภาวะมีบุตรยาก การสํารวจขอมูลเกี่ยวกับมารดาและทารกแรกเกิดทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ 

โดยศนูยศกึษาและเฝาระวังปญหาสุขภาพและสาธารณสขุ วทิยาลยัวทิยาศาสตรสาธารณสขุ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย

รวมกับกรมอนามัย พบวา ทั่วประเทศมีคูสมรสที่มีบุตรยากสูงถึงรอยละ ๑๑ นอกจากนั้น การวิเคราะหขอมูล

จากการสาํรวจอนามัยการเจริญพนัธุ พ.ศ. ๒๕๔๙ พบวา มผีูหญิงวยัเจรญิพนัธุทีมี่ภาวะมีบตุรยากเปนจาํนวนนอย 

(รอยละ ๒๙.๑) ทีข่อรบัคาํปรกึษาหรอืการตรวจเก่ียวกบัภาวะมบีตุรยาก แมวาปจจบุนัเทคโนโลยีชวยการเจรญิพนัธุ

สาํหรบัรกัษาภาวะมบีตุรยากจะกาวหนาไปอยางมาก แตคาใชจายในการรกัษาอาจยงัสงูเกนิไปสําหรบัคูสามภีรรยา

สวนใหญ และไมสามารถเบิกจายไดจากระบบหลักประกันสุขภาพ  

  ๒.๑.๓ ปจจัยดานเศรษฐกิจ

   ปจจุบัน หนี้ภาคครัวเรือนของประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกวา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สัดสวนหนี้ครัวเรือนตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 

๕๙.๓ ในป ๒๕๕๓ เปนรอยละ ๗๙.๙ ในป ๒๕๕๗ นอกจากนั้น จากการวิเคราะหขอมูลรายงานบัญชีกระแส

การโอนประชาชาตขิองประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ พบวา คาเฉลีย่ยอดรวมทีพ่อแมใชจายในการเลีย้งดูบุตรต้ังแต

แรกเกิดจนถึงอายุ ๒๐ ป คิดเปนเงินประมาณ ๑ ลานบาท ตัวเลขนี้ไมไดรวมสวนที่รัฐบาลอุดหนุนหรือสนับสนุน

ผานมาตรการคุมครองทางสังคมตาง ๆ เชน สุขภาพ การศึกษา เปนตน นั่นหมายความวา พอแมจะตองลงทุน

อยางนอยเดอืนละ ๔,๐๐๐ บาท สาํหรบัการเลีย้งดูบตุรแตละคนจนกวาจะอายุครบ ๒๐ ป ซ่ึงเงนิจํานวนนีน้บัวา

คอนขางสงู เมือ่พจิารณาพบวาเปนยอดทีม่ากกวารอยละ ๑๕ ของรายไดเฉลีย่ครัวเรอืนไทยเดอืนละ ๒๕,๑๙๔ บาท 

(สสช., ๒๕๕๖) หากคูสามีภรรยาไมมีความพรอมทางเศรษฐกิจ อาจชะลอการมีบุตรหรือเลือกที่จะไมมีบุตร



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๕

  ๒.๑.๔ ปจจัยดานสังคม

   ปจจบุนัผูหญงิไทยจบการศกึษาสงูขึน้และจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสดัสวน

ทีม่ากกวาผูชาย มบีทบาทในการทาํงานนอกบานมากข้ึน แตงงานชาลง และไมมบีตุรมากขึน้ รายงานสถานการณ

ประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ชี้ใหเห็นวาสัดสวนของครอบครัวเดี่ยวที่ไมมีบุตรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง ๓ เทา

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๕๖ และวิเคราะหวาสาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากการขาดสถานบริการดูแลเด็กเล็ก

ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับคูสามีภรรยาที่ทั้งคูตองทํางานและไมมีญาติชวยดูแลบุตร

การขาดบริการดูแลเด็กเล็กอายุตํ่ากวา ๒ ป การขาดแรงสนับสนุนจากนายจาง และบทบาทในครอบครัว

ที่ไมเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง โดยการสํารวจการใชเวลาของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๒ พบวา ผูหญิง

ที่สมรสแลวตองสละเวลาในชีวิตประจําวันของตนเองมากกวาผูชายที่สมรสแลวถึง ๒ เทา เพื่อดูแลสมาชิก

ในครวัเรอืนและจัดการงานในบาน นอกจากน้ัน ขอมลูจากการสาํรวจอนามยัการเจริญพันธุ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายงานวา

สามีของหญิงตั้งครรภเพียงรอยละ ๓๔.๑ หรือประมาณ ๑ ใน ๓ เทานั้นที่เขารวมกลุมรับคําแนะนําและความรู

เกี่ยวกับการดูแลแมและบุตรจากบุคลากรสาธารณสุข 

ตาราง ๑ จํานวนสถานดูแลเด็กเล็กทั่วประเทศจําแนกตามประเภทและหนวยงานรัฐที่สังกัด

หนวยงานรัฐ

ที่สังกัด

ประเภทสถานดูแลเด็ก

เล็ก

จํานวนสถาน

ดูแลเด็กเล็ก

จํานวนครู/

ผูดูแลเด็ก
จํานวนเด็ก ขอมูล ณ

กระทรวงมหาดไทย ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(อายุ ๒ - ๕ ป)

๑๙,๖๕๘ ๕๒,๓๖๒ ๘๓๓,๓๕๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย 

สถานรับรองเด็กเอกชน 

(แรกเกิด - ๕ ป)

๑,๗๒๗ ๗,๒๔๑ ๘๒,๘๙๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

กระทรวงแรงงาน ศูนยเลี้ยงเด็กในสถาน

ประกอบกิจการและชมุชน

(ไมจํากัดอายุขั้นตํ่า)

๖๑ ๑๙๐ ๑,๕๒๑ กันยายน 

๒๕๕๘

กรุงเทพมหานคร ศูนยพัฒนาเด็กกอน
วัยเรียน
(อายุ ๒ - ๕ ป)

๓๑๒ ๒,๐๘๙ ๒๕,๙๙๓ กันยายน 
๒๕๕๘

รวม ๒๑,๗๕๘ ๖๑,๘๘๒ ๑,๐๔๓,๗๖๕

ที่มา รายงานสถานการณประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  โดย UNFPA สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๖

 ๒.๒ สถานการณคุณภาพการเกิด

  การเกดิคณุภาพ หมายถงึ การเกดิทีม่กีารวางแผน มคีวามตัง้ใจ และครอบครวัมคีวามพรอม

ในทุกดาน นําไปสูการคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พรอมที่จะเติบโตอยางมีคุณภาพ

ในการวิเคราะหคุณภาพการเกิดในประเทศไทย จึงพิจารณาจากองคประกอบตาง ๆ ดังนี้

  ๒.๒.๑ การเกิดจากการตั้งครรภที่ไมไดตั้งใจ / ไมเปนที่ตองการ

   ผูหญงิทีต่ัง้ครรภโดยไมไดตัง้ใจหรอืไมไดตองการ มกัจบลงดวยการยตุกิารตัง้ครรภ

หรือจาํตองต้ังครรภตอจนคลอด การศึกษาในตางประเทศพบวา การคลอดที่เกิดจากการต้ังครรภโดยไมตั้งใจ 

เพิ่มความเสี่ยงตอสุขภาพของทั้งแมและเด็ก เชน สงผลใหฝากครรภชา คลอดกอนกําหนด และยังสงผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ การที่เด็กถูกทอดทิ้ง ตัดโอกาสทางการศึกษาและอาชีพของมารดา ตลอดจน

ภาระคาใชจายของรัฐในการดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้ง การศึกษายังพบดวยวา เด็กที่เกิดจากการตั้งครรภโดยไมตั้งใจ 

มีแนวโนม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตแยกวาเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภที่ตั้งใจ และมีแนวโนมที่จะกระทํา

ผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมกาวราวเมื่อโตเปนวัยรุน (Logan et al., 2007) 

   การวเิคราะหขอมูลจากการสาํรวจสถานการณเดก็และสตรใีนประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

พบวารอยละ ๒๕.๖ หรือประมาณ ๑ ใน ๔ ของหญิงอายุ ๑๕ - ๔๙ ป ที่คลอดบุตรคนสุดทองภายใน ๒ ป

ไมไดตั้งใจมีบุตรในตอนนั้น โดยมีสัดสวนมากถึงรอยละ ๗๐ ที่บอกวาไมตองการมีบุตรอีก และมีเพียงสวนนอย 

(รอยละ ๓๐) ท่ีตองการชะลอการมีบุตร เมื่อพิจารณารายอายุ พบสัดสวนของการตั้งครรภที่ไมตั้งใจสูงที่สุด

ในกลุมผูหญิงตนวัยเจริญพันธุและปลายวัยเจริญพันธุ คือ ๑๕ - ๑๙ ป และ ๔๐ - ๔๔ ป ที่รอยละ ๔๖.๙ และ

รอยละ ๓๒.๒ ตามลําดับ สาเหตุสวนหนึ่งของการตั้งครรภโดยไมไดตั้งใจเกิดจากการไมไดใชวิธีคุมกําเนิดและ

การใชวิธีคุมกําเนิดที่ไมไดผล โดยพบวาเกือบรอยละ ๖๐ ของหญิงที่กําลังตั้งครรภที่ไมไดตองการตั้งครรภน้ัน 

สวนใหญใชวิธีคุมกําเนิดชนิดชั่วคราว ไดแก ยาเม็ดคุมกําเนิด การหลั่งนอก และยาฉีดคุมกําเนิด 

   นอกจากสาเหตแุละผลกระทบทางสขุภาพแลว การต้ังครรภโดยไมต้ังใจยังมสีาเหตุ

และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย โดยรายงานการเฝาระวังการแทงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

พบวา ผูปวยทําแทงสวนใหญ (รอยละ ๖๙) ทําแทงดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว ผลกระทบ

ทางสังคมที่สําคัญจากการเกดิทีไ่มเปนทีต่องการ คอื ทารกถูกทอดทิง้ โดยพบวาในปจจุบนัสถานสงเคราะหเดก็

ในสงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยตองอปุการะเด็กออน มากถึงประมาณ ๖,๐๐๐ คน

ตอป 

   การเขาถึงวิธีคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะกับความตองการของตนเอง 

จะนาํไปสูการตัง้ครรภและการเกดิทีม่กีารวางแผนและมคีณุภาพ ดังนัน้ การใหคาํปรกึษาและบรกิารคมุกาํเนดิ

ทีม่ปีระสทิธภิาพจงึเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหผูหญิงสามารถมีบุตรเมื่อพรอมและในจํานวนที่ตองการ
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วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๗

  ๒.๒.๒ การคลอดที่ไมปลอดภัย 

   อตัราตายมารดาและอัตราตายทารก เปนตวัช้ีวดัสําคัญทีส่ะทอนใหเหน็ถงึการคลอด

ทีไ่มปลอดภยั ขอมูลสาํนกัสงเสรมิสขุภาพ กรมอนามยั พบวา อตัราสวนการตายมารดา ในป ๒๕๕๘ อยูที ่๒๐.๐ 

ตอการเกดิมชีพีแสนคน โดยสาเหตกุารตายสวนใหญมาจากหญงิตัง้ครรภมีภาวะเสีย่งและมารดาตกเลอืดหลงัคลอด 

รายงานประจาํป ๒๕๕๗ โดยสาํนกัสงเสรมิสุขภาพ พบวา มกีารตายของทารกอนัเนือ่งมาจากภาวะความพกิาร

แตกําเนิดรอยละ ๗ 

 ในดานสุขภาพของมารดา รายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ ๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ พบความชุกภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุอายุ ๑๕ ปขึ้นไป รอยละ ๒๙.๘ และ

รายงานประจาํป ๒๕๕๗ สาํนกัสงเสรมิสขุภาพ พบหญิงตัง้ครรภทีม่ภีาวะโลหติจางจากการขาดธาตเุหลก็มากถึง

รอยละ ๓๙.๐ ในดานสุขภาพของทารก จากการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

พบวา รอยละ ๘ ของทารกแรกเกิดมีนํ้าหนักตัวตํ่ากวาปกติ 

 ๒.๓ สถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัย

  รายงานสถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกลุมอนามัยแมและเด็ก 

สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พบเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการไมสมวัยถึงรอยละ ๒๗.๓ ซึ่งปจจัยเสี่ยงที่มีผล

ตอพฒันาการเดก็ ประกอบดวย ทารกคลอดกอนกําหนด ทารกแรกเกดิน้ําหนกัตํา่กวา ๒,๕๐๐ กรัม ทารกมภีาวะ

แทรกซอนหลังคลอด ในขณะที่อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือน มีเพียงรอยละ ๒๓.๙ 

  จากรายงานดังกลาวพบวา เด็กปฐมวัยมีความเสี่ยงในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

  - เสี่ยงตอการขาดสารอาหาร รอยละ ๑๖.๘

  - เสี่ยงตอการมีภาวะเตี้ย รอยละ ๘.๒

  - เสี่ยงตอการมีภาวะอวน รอยละ ๑๐.๖

  - เสี่ยงตอการมีรูปรางไมสมสวน รอยละ ๓๕.๓ 

  โดยเด็กปฐมวัยในภาคใตมีความเสี่ยงตอการขาดสารอาหารและมีภาวะเตี้ยสูงกวาภาคอื่นๆ 

และเด็กปฐมวัยในภาคใตและภาคกลางมีภาวะอวนสูงกวาภาคอื่นๆ และเด็กปฐมวัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

มีความเสี่ยงตอการมีรูปรางไมสมสวนสูงกวาภาคอื่นๆ 

  การสาํรวจครัง้นีย้งัพบพฤติกรรมการเลานทิานของ พอ แม หรอืผูดูแลเด็กทีม่กีารเลานทิาน

ทุกวนั รอยละ ๕๑.๑ และเลานทิาน ๓ วนัในหนึง่สปัดาห รอยละ ๕๗.๓ สวนการเลนกบัลกูโดยไมใชสือ่อเิลคทรอนกิส

พบวา พอ แม หรอืผูดแูลเดก็มกีารเลนกบัลูกอยางนอย ๑ ครัง้ ใน ๑ วนั ทกุวนั รอยละ ๓๔.๐ และเลนกบัลกู ๓ วนั 

ในหนึ่งสัปดาหพบรอยละ ๙๔.๕ 
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  เมื่อวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพยากรณโอกาสพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิต ิพบวา ปจจยัดานมารดา คอื อายุขณะตัง้ครรภ ระดบัการศึกษา อาชพี รายไดของครอบครวั ภาวะแทรกซอน

ชวงต้ังครรภ และการเขารับบริการในโรงพยาบาลที่ผานการประเมินมาตรฐานอนามัยแมและเดก็ระดบัทอง 

สวนปจจยัดานเด็กทีม่อีทิธพิลตอการพยากรณโอกาสพฒันาการเดก็ปฐมวัย คอื นํา้หนักทารกเมื่อแรกเกดิมากกวา

หรือเทากับ ๒,๕๐๐ กรัม การปวยดวยโรคปอดบวม ภาวะทุพโภชนาการเด็ก เด็กขาดสารอาหาร ผอม เตี้ย 

ปญหาสขุภาพชองปาก และพอ แม ผูเลีย้งดเูดก็มกีารเลนกับเดก็โดยไมใชสือ่อเิลคทรอนิกส จากรายงานสํารวจ

สภาวะสุขภาพชองปากระดับประเทศครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๕ พบวา เด็กปฐมวัยมีฟนผุสูง โดยเฉพาะเด็กกลุม

อายุ ๓ ป ฟนน้ํานมผุรอยละ ๕๒.๓ เด็กกลุมอายุ ๕ ป ฟนน้ํานมผุรอยละ ๗๘.๕ และมีฟนแทผุรอยละ ๕๒.๓    

  นอกจากนั้น การสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ พบวา

รอยละ ๑๖ ของเด็กไทยอายุตํ่ากวา ๕ ป มีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังหรือมีความสูงเทียบกับอายุตํ่ากวา

เกณฑมาตรฐาน ทั้งยังมีเด็กอีกเกือบ ๑ ใน ๑๐ คน (รอยละ ๙) ที่มีนํ้าหนักเทียบกับอายุตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 

และเด็กประมาณ รอยละ ๗ ทีม่นีํา้หนกัเทยีบกบัความสูงตํา่กวาเกณฑมาตรฐาน ทัง้นี ้เดก็จากครวัเรอืนทีย่ากจน

มากมีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังและนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑในอัตราสูงกวาเด็กจากครัวเรือนที่รํ่ารวยมาก

และยังพบดวยวาประมาณรอยละ ๙๓ ของเด็กอายุตํ่ากวา ๕ ป มีสมาชิกในครัวเรือนที่เปนผูใหญอายุมากกวา 

๑๕ ป ที่มีสวนรวมในกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูและเตรียมความพรอมในการเขาโรงเรียน อยางไรก็ตาม 

พบวา ฝายบิดามีสวนรวมกับกิจกรรมดังกลาวในระดับตํ่ามาก ทั้งนี้ ครัวเรือนที่ยากจนมากและพอแมท่ีมี

การศึกษานอยมักมีแนวโนมที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของเด็กนอยกวากลุมอื่น ๆ 

 ๒.๔ สถานการณขอมูลดานประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ     

  ขอมลูดานประชากรและอนามยัการเจริญพนัธุมสีวนสาํคญัอยางยิง่ในการออกแบบตดิตาม

และประเมินผลการดาํเนนิงานตามยุทธศาสตร อยางไรกต็าม ปจจบุนัขอมลูดานประชากรและอนามัยการเจรญิพนัธุ  

มักมีที่มาจากหลายแหลงและยังไมมีการจัดการรวบรวม วิเคราะห แจกแจง และนําเสนออยางเปนระบบ 

ตลอดจนขาดการจดัเกบ็ขอมลูดานอนามัยการเจรญิพนัธุอยางสมํา่เสมอในกลุมประชากรทีม่คีวามตองการเฉพาะ 

เชน กลุมคนพกิาร กลุมประชากรขามชาติ จึงไมเอือ้ตอการพยากรณทศิทางและการนาํขอมูลไปใชใหเกดิประโยชน

ในเชิงปฏิบัติ 

  ที่ผานมารัฐบาลไดจัดใหมีมาตรการชวยเหลือและหนุนเสริมการเกิดและการเลี้ยงดูบุตร

ทัง้ทางตรงและทางออมผานกฎหมายและนโยบายตางๆ อาท ิการฝากครรภและการคลอดโดยไมเสยีคาใชจาย 

ภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ การสนับสนุนการเรียนฟรี ๑๕ ป การลดหยอนภาษีสําหรับครอบครัวที่มีบุตร 

สิทธใินการลาคลอดของผูหญงิ สทิธใินการลาไปชวยเหลอืภรรยาทีค่ลอดบตุรของบิดาทีเ่ปนขาราชการ เงนิสงเคราะหบตุร

สาํหรบัผูถอืบัตรประกันสังคม และเงนิอดุหนนุเพ่ือการเลีย้งดูเดก็แรกเกิดสาํหรบัครวัเรอืนท่ียากจน แตจากสภาวการณ

เด็กเกิดนอยที่เปนอยูในปจจุบันสะทอนใหเห็นวามาตรการตาง ๆ เหลาน้ี อาจยังไมเพียงพอหรือเหมาะสม 

ดงันัน้ หากไมมกีารปรบัเปลีย่นนโยบายอยางทันทวงท ีกม็แีนวโนมวาประเทศไทย จะยังคงมจีาํนวนเดก็เกดิใหม

นอยลงเรื่อย ๆ ดังที่มีการคาดประมาณไว
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  ๓. แนวคิดและหลักการ

 สังคมไทยกาวเขาสูสถานการณทีม่กีารเปลีย่นแปลงโครงสรางประชากรอยางรวดเรว็ จากการเกดิทีมี่

จาํนวนนอยลง และการเกดิจาํนวนหนึง่ไมเปนทีต่องการ ผูใหกาํเนดิขาดความพรอม ประชากรวยัทาํงาน มแีนวโนม

ใชชวีติอยูเปนโสดมากข้ึน  เลือ่นอายแุตงงานเริม่ตนชวิีตคูเม่ือมอีายุมากขึน้กวาเดมิ ชะลออาย ุการมีบตุรจาํนวนนอย

เพียงหนึ่งหรือสองคนหรือไมมีบุตรเลย รวมทั้งประชากรสูงวัยกําลังมีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ขอทาทายดังกลาว

เปนส่ิงทีห่ลายประเทศท่ีมรีะดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิทีเ่ผชญิอยูนี ้ ไมวาจะเปนประเทศในแถบทวปียโุรปจาํนวนมาก 

หรอืแมแตประเทศทีพ่ฒันาแลวในเอเชยีทัง้ญีปุ่น สงิคโปร และเกาหลใีต บทเรยีนจากประเทศเหลานีล้วนชีใ้หเห็นวา 

การท่ีจะทําใหจํานวนเกดิของประชากรเพ่ิมขึน้จากจาํนวนเกดิทีล่ดลงตํา่นัน้เปนเรือ่งทีก่ระทาํไดยาก โดยเฉพาะอยางยิง่

เมือ่อตัราการเจรญิพันธุรวมของประชากรอยูในระดบัตํา่มาก (Ultra low fertility) หญงิวยัเจริญพนัธุมจีาํนวนบุตร 

เฉลี่ยนอยกวา ๑.๖ คน มาตรการทางสังคมและสวัสดิการตาง ๆ นั้น อาจไมสงผลทําใหเพิ่มภาวะเจริญพันธุ

ของประชากรทีต่ํา่มากในระดบัน้ัน ซึง่ในปจจบุนัประเทศไทยมอีตัราการเจรญิพนัธุทีใ่กลเคยีงในระดบันี ้แตยงัขาด

นโยบายและยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมการเกิดใหเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการเกิดจากหญิงวัยรุนเพิ่มขึ้น ขอทาทาย

ดงักลาวนาํไปสูความจาํเปนทีป่ระเทศไทยตองปรบัตัวเพือ่สรางสมดุลใหมของสังคมไทย การปรบัเปลีย่นทศันคติ

และฐานแนวคิดเพื่อดํารงไวซึ่งการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และลดความเหลื่อมลํ้าตลอด

ชวงชวิีตของประชากรนบัตัง้แตแรกเกิด จงึเปนเรือ่งสาํคัญ ประเทศไทยไมเพยีงแตประสบกบัปญหาจาํนวนการเกดิ

หรอือตัราเจรญิพนัธุลดลงเทาน้ัน แตยงัมปีญหาในดานของคณุภาพการเกดิและการเจริญเตบิโตของเดก็ปฐมวยัดวย 

อาจกลาวไดวาประเทศไทยกําลังเผชิญปญหา “เด็กเกิดนอย ดอยคุณภาพ” งานดานอนามัยการเจริญพันธุ 

ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของประชากรในอนาคตของประเทศ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ดังนั้น นโยบายและยทุธศาสตร

พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสริมการเกิดและ

การเจรญิเตบิโตอยางมคีณุภาพ จงึมุงเนนทีจ่ะรกัษาอตัราเจรญิพันธุรวมไมใหตํา่กวาปจจบุนั คอื ๑.๖ และสงเสริม

การเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ เด็กเกิดรอด แมปลอดภัย มีพัฒนาการสมวัยและเจริญเติบโตดี 

สามารถเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต

 การพฒันานโยบายและยทุธศาสตรการพฒันาอนามยัการเจรญิพนัธุแหงชาติ ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 

วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ มีหลักแนวคิด ดังตอไปนี้

๑. พัฒนาและสงเสริมอนามัยการเจริญพันธุของประชากร ตั้งแตกอนวัยเจริญพันธุ ลดการสมรส

ตั้งแตอายุนอยและการตั้งครรภในวัยรุน โดยเฉพาะการชะลอการคลอดบุตรของหญิงอายุตํ่ากวา 

๑๘ ป สงเสริมการคุมกําเนิดกึ่งถาวรเพื่อชะลอการมีบุตรในการตั้งครรภถัดไปของวัยรุนจนมีอายุ 

๒๐ ปขึ้นไป สนับสนุนการเรียนตอของวัยรุนหลังตั้งครรภ เพื่อใหสามารถดูแลตัวเองได อีกทั้ง

สงเสริมความรู ความเขาใจของประชาชนเรื่องการวางแผนครอบครัว ที่ไมเพียงแตการมีความรู

ความเขาใจที่ถูกตองเรื่องวิธีการคุมกําเนิดเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงเร่ืองการใหคําปรึกษาและ

เพิ่มทางเลือกในการสรางครอบครัวของทั้งหญิงและชาย เพิ่มการเขาถึงบริการคุมกําเนิดที่ชวยให

ผูหญิงตัดสินใจไดดวยตัวเองเร่ืองการมีบุตรเมื่อมีความพรอม จัดบริการใหคําปรึกษาและรักษา

ผูที่มีภาวะมีบุตรยากอยางเหมาะสม 
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๒. สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางครอบครัวและมีบุตร โดยเฉพาะในกลุมคูสามีภรรยา

ทีย่งัไมมบีตุรทีพ่รอมจะมบีตุร สรางสภาพการทาํงานท่ียดืหยุน เกือ้กลูตอการเริม่ตนชวีติครอบครวั

และมีบุตร สรางสมดุลระหวางชีวิตครอบครัวและการทํางาน (Work Life Balance) สรางสมดุล

ของบทบาทหญงิชายในครอบครวัทัง้งานบานและการเลีย้งดบุูตร (Gender Equality) สรางทศันคติ

ทางบวกและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอผูหญิงทํางานที่ตั้งครรภ เพิ่มความครอบคลุมและปรับปรุง

คณุภาพสถานดแูลเดก็ในทีท่าํงาน เพ่ือใหผูหญิงทาํงานยังสามารถเลีย้งดบูตุรได โดยไมตองลาออก

จากงาน สนับสนุนการเพิ่มวันลาพักระหวางคลอดของบิดาและมารดา เพื่อการเลี้ยงดูบุตร

๓. พัฒนาคุณภาพประชากรนับตั้งแตกอนการตั้งครรภ คลอดและเลี้ยงดูจนเติบโต

๔. สงเสรมิความเทาเทียมและการพฒันาทีย่ั่งยนื ไมทิง้ใครไวเบือ้งหลงัเพือ่ใหประชากรทุกคนมีทางเลอืก

ที่จะสามารถมีบุตรตามจํานวนที่ตนตองการที่สมเหตุสมผล ปราศจากอคติที่เกิดจากขอจํากัด

ทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล 

โดยสอดคลองตอหลักการ คือ 

๑. คาํนึงถงึสทิธมินุษยชน โดยเฉพาะในประเดน็ทีเ่กีย่วของกบัสิทธอินามยัการเจรญิพนัธุ ไดแก สิทธิ

ในสุขภาพ สิทธิในการใหความยินยอมในการสมรสและความเสมอภาคในการสมรส สิทธิในการ

ตดัสนิใจเกีย่วกับจาํนวนและระยะหางของการมีบุตร สทิธิในความเสมอภาคและการไมเลอืกปฏบัิติ 

และสทิธใินการศึกษาและไดรับขอมลู 

๒. สอดคลองกบัแผนแมบทในการพฒันาประเทศ ไดแก แผนประชากร แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) รางกรอบแนวคิดประชากรในการพัฒนาประเทศ

ระยะยาว ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๘) ในเรื่องการสรางความอยูดีมีสุขใหกับครอบครัวไทย 

รวมทัง้ยทุธศาสตรอืน่ของประเทศทีเ่กีย่วของ เชน แผนยุทธศาสตรพฒันาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 

แผนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย เปนตน

๓. สอดคลองกับสนธิสัญญา นโยบาย และคํารับรองในระดับนานาชาติท่ีประเทศไทยไดลงนามไว 

เชน อนสัุญญาวาดวยสิทธเิดก็ อนสุญัญาวาดวยการขจดัการเลอืกปฏิบตัติอเดก็และสตร ีแผนปฏิบตักิาร

ดานประชากรและการพัฒนา เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ยังไมบรรลุของเปาหมาย

การพัฒนาแหงสหัสวรรษ รวมถึงขอแนะนําและแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ เชน ยุทธศาสตรโลก

ที่วาดวยสุขภาพของสตรี เด็กและวัยรุน (ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๓๐) เปนตน



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๑๑

  ๔. นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ 

 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสรมิการเกิดและการเจรญิเติบโตอยางมคีณุภาพ 

 “รฐับาลสนบัสนนุและสงเสรมิการเกดิเพิม่ข้ึนดวยความสมัครใจ เพือ่เพียงพอสาํหรบัทดแทนประชากร 

และการเกิดทุกรายมีการวางแผน มีความตั้งใจและมีความพรอมในทุกดาน นําไปสูการคลอดที่ปลอดภัย 

ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พรอมที่จะเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ”

  ๕. กลุมเปาหมาย

 ๕.๑ หญิง - ชาย วัยเจริญพันธุ 

 ๕.๒ หญิงตั้งครรภ

 ๕.๓ เด็กอายุ ๐ - ๕ ป

  ๖. เปาประสงค

 การเกิดคุณภาพ จะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการวางแผน มีการเตรียมความพรอมทุกดาน รวมถึงหญิงนั้น     

ควรอยูในวัยที่เหมาะสม แตในสวนของการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน มีพระราชบัญญัติ

การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการดําเนินงานแลว ดังนั้น ในนโยบายและ

ยทุธศาสตรการพฒันาอนามยัการเจรญิพนัธุแหงชาติ ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสรมิการเกดิ

และการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ จึงมีเปาประสงค ดังนี้

 ๖.๑ รักษาระดับอัตราการเจริญพันธุรวม ไมตํ่ากวา ๑.๖ 

           ๖.๒ การเกิดทกุรายมีการวางแผน มกีารเตรยีมความพรอมตัง้แตกอนตัง้ครรภและไดรบัความชวยเหลอื

  ในการมีบุตร 

 ๖.๓ สงเสรมิใหลูกเกดิรอด แมปลอดภยั ไดรับการดแูลหลงัคลอดท่ีด ีเดก็ไดรับการเลีย้งดใูนสิง่แวดลอม

  ที่เอื้อตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย พรอมที่จะเรียนรูในชวงวัยตอไปอยางมั่นคง 



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๑๒

  ๗. ตัวชี้วัดเปาประสงค 

 ๗.๑ มีการเกิดที่มีความสมัครใจเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนจํานวนประชากร

  ๗.๑.๑ จํานวนการเกิด ไมนอยกวาปละ ๗๐๐,๐๐๐ คน

  ๗.๑.๒ อัตราการเจริญพันธุรวม ไมตํ่ากวา ๑.๖ 

  ๗.๑.๓ อัตราคลอดมีชีพในหญิง อายุ ๒๐ - ๓๔ ป 

 ๗.๒ การตั้งครรภการเกิดทุกรายมีความพรอม

  ๗.๒.๑ รอยละของหญงิ อายุ ๒๐ - ๒๔ ป ทีใ่ชชวีติคูอยูกนิฉันสามภีรรยา (กอนอายุ ๑๕ ป 

   และกอนอายุ ๑๘ ป)

  ๗.๒.๒ อตัราการคลอดมชีพีในวัยรุน (อายรุะหวาง ๑๐ - ๑๔ ป และอายรุะหวาง ๑๕ - ๑๙ ป)

  ๗.๒.๓ รอยละของหญิงวัยเจริญพันธุ (อายุระหวาง ๑๕ - ๔๙ ป) ที่มีความพึงพอใจ

   ตอความตองการใชวิธีการคุมกําเนิดสมัยใหม 

  ๗.๒.๔ รอยละของการตั้งครรภที่มีการวางแผนมากอน

  ๗.๒.๕ อัตราสวนการตายมารดา

 ๗.๓ ทารกแรกเกิดแข็งแรง พรอมเติบโตอยางมีคุณภาพ

  ๗.๓.๑ อัตราตายทารกแรกเกิด

  ๗.๓.๒ รอยละทารกแรกเกิดนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑ 

  ๗.๓.๓ รอยละเด็กอายุ ๐ - ๕ ป มีพัฒนาการสมวัย 

  ๗.๓.๔ รอยละเด็กอายุ ๐ - ๕ ป สูงดี สมสวน  



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๑๓

  ๘. ยุทธศาสตร มาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย และหนวยงานที่รับผิดชอบ

 นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 

วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้

 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและสรางการเขาถึงบริการอยางเทาเทียม  

 ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารสังคม

ยุทธศาสตรที่ 

๑ พัฒนากฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงค

 เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แกไข และผลักดันใหกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและยุทธศาสตร

ใหเอื้อตอการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด

 มีการพัฒนา ปรับปรุง แกไข และผลักดันกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและยุทธศาสตร

ที่เกี่ยวของ 

มาตรการ

 ๑. พฒันา ปรับปรุง แกไข และผลักดนั กฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบั นโยบายและยทุธศาสตรทีเ่กีย่วของ เชน

  - ปรบัปรงุ พฒันา และบงัคบัใชกฎหมาย เพือ่ควบคุมคณุภาพ การผลติ การจาํหนาย การสงเสรมิ

   การขาย การโฆษณา  การตลาด  อาหารและผลิตภัณฑทุกชนิดท่ีสงผลกระทบตอโภชนาการ

   ของมารดา ทารก และเด็ก

 ๒. สงเสรมิ สนบัสนุนใหมกีารบงัคบัใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคบั นโยบายและยทุธศาสตรท่ีเกีย่วของ

  อยางเปนรูปธรรม เชน

  - ผลักดันขอปฏิบัติสําคัญที่เก่ียวของใหเปนกฎหมาย เชน หลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหาร

   สําหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ

  - ผลักดันการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

   พ.ศ ๒๕๕๙



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๑๔

 ๓. เสริมสรางความรู ความเขาใจและการรับรู กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและยุทธศาสตร

  ที่เกี่ยวของ

 ๔. ผลักดันใหมีการปรับปรุง แกไขสิทธิการรักษาพยาบาล ใน ๓ ระบบ คือ สิทธิสวัสดิการรักษา

  พยาบาลของขาราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิหลักประกันสุขภาพ ใหเอื้อตอการสงเสริม

  การเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ 

 ๕. ผลักดันมาตรการทางภาษีในการสงเสริมการผลิตอาหารและผลิตภัณฑที่ เกี่ยวของที่มี

  คุณภาพและปลอดภัย

หนวยงานรับผิดชอบ

 กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลงั กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย กระทรวงยุตธิรรม กระทรวงศกึษาธกิาร สํานกังานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิกระทรวงมหาดไทย  

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กระทรวงพาณิชย  

กระทรวงอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรที่ 

๒
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและสรางการเขาถึงบริการ

อยางเทาเทียม

วัตถุประสงค

 เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหไดมาตรฐานและสรางการเขาถึงบริการอยางเทาเทียม ซึ่งจะ

สงผลใหการเกิดทุกราย เกิดรอดปลอดภัยทั้งแมและลูก 

๒.๑ ระยะกอนสมรสและกอนตั้งครรภ

 ตัวชี้วัด

 ๑. อัตราการคุมกําเนิด 

 ๒. รอยละของหญิงหลังคลอดที่ตั้งครรภโดยไมไดวางแผนมากอน

 ๓. รอยละของคูสมรสที่ไดรับการตรวจสุขภาพกอนตั้งครรภ 

 ๔. รอยละของหญิงชายไดรับการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียกอนมีบุตร

 ๕. รอยละของหญิงวัยเจริญพันธุ ที่ตองการมีบุตรไดรับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก

  กอนการตั้งครรภ ๑๒ สัปดาห 



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๑๕

 ๖. รอยละของหญิงวัยเจริญพันธุมีภาวะโลหิตจาง

 ๗. รอยละของหญิงวัยเจริญพันธุมีดัชนีมวลกายที่เหมาะสม 

 ๘. รอยละความตองการที่ยังไมสัมฤทธิ์สําหรับการคุมกําเนิด

 ๙. จํานวนคูสมรสที่มีความพรอมไดรับคําแนะนําในการมีบุตร

 ๑๐. จํานวนสถานพยาบาลที่มีการจัดระบบบริการสําหรับผูมีบุตรยาก

 มาตรการ

 ๑. จดัใหมบีรกิารใหการปรกึษาการวางแผนชวีติครอบครวั การประเมนิภาวะโภชนาการ การตรวจ  

  คัดกรองภาวะสุขภาพ และการตรวจสุขภาพ 

 ๒. ผลกัดนันโยบายการใหยาเมด็เสรมิธาตเุหลก็และกรดโฟลกิในหญงิวยัเจรญิพนัธุทีต่องการมบุีตร  

  ในระยะกอนการตั้งครรภ

 ๓. รณรงคเรื่องการมีบุตรเมื่อพรอม และใหผูที่มีความพรอมมีบุตรมากขึ้น

 ๔. จัดบริการใหการปรึกษาและรักษาผูมีภาวะมีบุตรยาก

๒.๒ ระยะตั้งครรภ

 ตัวชี้วัด

 ๑. รอยละของหญิงตั้งครรภฝากครรภครั้งแรกกอน ๑๒ สัปดาห 

 ๒. รอยละของหญิงตั้งครรภที่มีการฝากครรภอยางนอย ๑ ครั้ง

 ๓. รอยละของหญิงตั้งครรภที่มีการฝากครรภครบ ๕ ครั้ง 

 ๔. รอยละของหญิงตั้งครรภที่มีภาวะซีด

 ๕. รอยละของหญิงตัง้ครรภท่ีไดรบัยาเม็ดเสรมิไอโอดีน เหลก็ และกรดโฟลกิ ตลอดการตัง้ครรภจนถงึ

  หลังคลอด ๖ เดือน

 ๖. คามัธยฐานไอโอดีนในปสสาวะหญิงตั้งครรภ ไมนอยกวา ๑๕๐ ไมโครกรัม/ลิตร

 ๗. รอยละหญิงมีครรภมีนํ้าหนักนอย

 ๘. รอยละหญิงตั้งครรภมีแนวโนมเพิ่มนํ้าหนักดี

 ๙. รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย

 ๑๐. รอยละของคูสมรสที่ผลตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียผิดปกติไดรับการตรวจ Hb.Typing  

 ๑๑. คูสมรสที่ทารกมีความเสี่ยงจะเปนโรคธาลัสซีเมียไดรับการตรวจวินิจฉัยกอนคลอด  

 ๑๒. รอยละของหญิงตั้งครรภที่ไดรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

 ๑๓. รอยละของหญงิตัง้ครรภทีต่ดิเช้ือเอชไอว ีไดรบัยาตานไวรสัเพือ่ปองกนัการถายทอดเช้ือจากแมสูลกู

 ๑๔. รอยละของการตั้งครรภซํ้าในหญิง อายุนอยกวา ๒๐ ป

 ๑๕. รอยละของหญิงตั้งครรภที่ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๑๖

 มาตรการ

 ๑. พัฒนาระบบบริการอนามัยแมและเด็กใหไดมาตรฐานและการเขาถึงบริการอยางเทาเทียม

 ๒. ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพหญิงต้ังครรภโดยคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแมและเด็กในระดับ

  สวนกลาง เขตบริการสุขภาพจังหวัด และอําเภอ

 ๓. สงเสรมิใหหญงิตัง้ครรภและครอบครัวเขารบัความรู และทกัษะการดแูลสขุภาพดวยตนเอง โดยใช

  สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

 ๔. จดับริการใหหญงิตัง้ครรภไดรบัการเฝาระวงัน้ําหนกั เพือ่ใหมน้ํีาหนกัเพ่ิมขึน้ตามเกณฑ และไดรบั

  อาหารที่เหมาะสมตลอดการตั้งครรภ

 ๕. จดับริการใหหญงิตัง้ครรภไดรบัยาเมด็เสรมิไอโอดนี เหลก็ และกรดโฟลิก ตลอดการตัง้ครรภจนถงึ

  หลังคลอด ๖ เดือน

๒.๓ ระยะคลอด

 ตัวชี้วัด

 ๑. อัตราสวนการตายมารดา

 ๒. อัตราตายทารกแรกเกิด 

 ๓. รอยละของมารดาที่เสียชีวิตจากสาเหตุที่ปองกันได

 ๔. รอยละความพิการแตกําเนิด 

 ๕. รอยละของทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกชิเจน

 ๖. รอยละของทารกเกิดกอนกําหนด

 ๗. รอยละของทารกแรกเกิด นํ้าหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม

 ๘. รอยละของหองคลอดคุณภาพ 

 มาตรการ

 ๑. จัดระบบการคลอดคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ๒. จัดใหมีระบบการสงตอหญิงคลอดภาวะฉุกเฉิน 

 ๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ใหบริการคลอด 

 ๔. จัดใหมีระบบการเฝาระวังมารดาและทารกตาย



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๑๗

๒.๔ ระยะหลังคลอด

 ตัวชี้วัด

 ๑. รอยละของเด็ก อายุ ๐ - ๕ ป มีพัฒนาการสมวัย 

 ๒. รอยละเด็ก อายุ ๙ ๑๘ ๓๐ ๔๒ เดือน ไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ

 ๓. รอยละเด็ก อายุ ๐ - ๕ ป ที่สงสัยพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการ

 ๔. อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว ๖ เดือน

 ๕. รอยละเด็ก อายุ ๖ เดือน - ๕ ป ไดรับอาหารที่เหมาะสมตามวัย

 ๖. รอยละของเด็ก อายุ ๐ - ๕ ป สูงดีสมสวน

 ๗. รอยละของเด็ก อายุ ๐ - ๕ ป มีภาวะเตี้ย 

 ๘. รอยละของเด็ก อายุ ๐ - ๕ ป มีภาวะผอม 

 ๙. รอยละของเด็ก อายุ ๐ - ๕ ป ที่มีภาวะเริ่มอวน และอวน

 ๑๐. รอยละเด็ก อายุ ๖ เดือน - ๕ ป ไดรับยาเสริมธาตุเหล็ก

 ๑๑. รอยละของเด็ก อายุตํ่ากวา ๕ ป ไดรับวัคซีนตามเกณฑ 

 ๑๒. รอยละของหญิงใหนมบุตรจนถึง ๖ เดือน ที่ไดรับยาเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

 ๑๓. รอยละของเด็ก อายุ ๐ - ๕ ป ไดรับบริการสงเสริมสุขภาพชองปากและปองกันโรคฟนผุ

 ๑๔. รอยละของพอ หรอืแม หรือผูเลีย้งดูเดก็หลกั ไดรับความรู ทกัษะการเลีย้งดเูดก็ตามกระบวนการ

  โรงเรียนเตรียมพอแมคุณภาพ

 ๑๕. รอยละของการตั้งครรภซํ้าในหญิง อายุนอยกวา ๒๐ ป

 ๑๖. รอยละของหญิง อายุนอยกวา ๒๐ ป ที่ไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีสมัยใหมหลังคลอดหรือ    

  หลังแทง

 ๑๗. รอยละของหญิง อายุนอยกวา ๒๐ ป หลังคลอดหรือหลังแทงที่คุมกําเนิดไดรับการคุมกําเนิด    

  ดวยวิธีการกึ่งถาวร 

 ๑๘. รอยละของสถานบริการที่ผานมาตรฐานคลินิกเด็กดีคุณภาพ 

 ๑๙. รอยละของหญิงมีครรภหรือคนในครอบครัว ใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กไดเอง

 มาตรการ

 ๑. จัดใหมีระบบเฝาระวังการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน

 ๒. จัดบริการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดตามมาตรฐานที่กําหนด 

 ๓. สงเสรมิการเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดียว ๖ เดอืน หลงัจากนัน้ใหกนินมแมควบคูกบัอาหารตามวยั

  จนถึง ๒ ป หรือนานกวานั้น

 ๔. สงเสริมใหเด็ก อายุ ๖ เดือน - ๕ ป ไดรับอาหารที่เหมาะสมตามวัย ในครอบครัว ศูนยเด็กเล็ก 

  และโรงเรียน



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๑๘

 ๕. จัดบริการใหเด็ก อาย ุ๖ เดอืน - ๕ ป ไดรบัยานํา้เสรมิธาตเุหลก็ สปัดาหละ ๑ ครัง้ กรณทีารกแรกเกดิ

  นํ้าหนักนอยใหเริ่มยานํ้าเสริมธาตุเหล็กวันละครั้ง ตั้งแตอายุ ๒ เดือน จนถึงอายุ ๖ เดือน 

  จึงปรับเปนสัปดาหละครั้ง 

 ๖. จัดบริการใหเด็กไดรับวัคซีนตามเกณฑที่กําหนด

 ๗. เฝาระวังภาวะโภชนาการ สุขภาพชองปากและพัฒนาการลูกโดยพอแมหรือผูเล้ียงดูเด็ก 

  ดวยสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

 ๘. ผลักดันใหมีการใชเครื่องมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการ ในวิทยาลัยพยาบาลทุกสังกัด

 ๙. จดับรกิารเตรยีมพอแมคณุภาพ ให พอ แม หรือผูเลีย้งดเูดก็ไดรบัความรู ฝกทกัษะการเลีย้งดูเดก็

  ตามกระบวนการโรงเรียนเตรียมพอแมคุณภาพ

 ๑๐. จัดบริการใหการปรึกษาและวางแผนครอบครัว โดยเนนการคุมกําเนิดที่หลากหลาย ในชวง

  หลังคลอด

หนวยงานรับผิดชอบ

 กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคง

ของมนุษย กระทรวงศึกษาธกิาร สาํนักงานหลักประกันสขุภาพแหงชาต ิ สาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการสรางเสรมิ

สุขภาพ กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตรที่ 

๓ พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค

 พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อเอื้อใหครอบครัวพรอมจะมีบุตร ใหหญิงไดรับ

การดูแลต้ังแตระยะกอนสมรส ระยะกอนตั้งครรภ ระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้ง       

การจัดสวัสดิการในดานตาง ๆ เพื่อใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตร

ตัวชี้วัด

 ๑. มีการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดสวัสดิการสังคมในดานตาง ๆ ตามมาตรการ

  ที่กําหนดไวในนโยบายและยุทธศาสตรฉบับนี้

 ๒. รอยละศูนยเด็กเล็กที่ผานเกณฑมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๑๙

มาตรการ

 ๑. การสนับสนุนใหคูสมรสสามารถมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง เชน

  - มาตรการดานภาษี

  - การใหสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยูอาศัย

 ๒. การดูแลสุขภาพตั้งแตระยะกอนตั้งครรภจนถึงหลังคลอด

  ผลักดันใหชุดสิทธิประโยชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา กองทุนประกันสังคม และ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ครอบคลุมการใหการบริการดูแลรักษาสุขภาพในระยะตาง ๆ 

ของการตั้งครรภ ดังตอไปนี้

  ๒.๑ ระยะกอนสมรสและกอนตั้งครรภ เชน

   - การใหคําปรึกษากอนสมรสและกอนตั้งครรภ

   - การวางแผนครอบครวั รวมทัง้การเขาถึงบรกิารคมุกาํเนดิดวยวธิสีมยัใหมทีม่คีวามปลอดภยั 

    และมปีระสทิธภิาพสงู โดยเฉพาะทางเลอืกในการคมุกาํเนดิดวยวธิแีบบกึง่ถาวร ไดแก 

    หวงอนามัยและยาฝงคุมกําเนิด

   - การตรวจหาปจจัยเสี่ยงตอการตั้งครรภรวมทั้งการใหการดูแลรักษา

   - การใหยาเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ในระยะกอนการตั้งครรภ

   - การตรวจหาสาเหตุและใหการรักษาผูมีบุตรยาก

  ๒.๒ ระยะตั้งครรภ เชน

   - การฝากครรภ

   - การเขาถงึบรกิารยุตกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยัในกรณทีีม่ขีอบงชีอ้ยางถกูตองตามกฎหมาย 

    และขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

   - การตรวจคดักรองหญิงตัง้ครรภทีต่ดิเช้ือเอชไอว ี และใหยาเพือ่ปองกนัการถายทอดเชือ้

    จากแมสูลูก

   - การตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมและภาวะที่ทารกมีความพิการแตกําเนิด

   - การตรวจหาภาวะแทรกซอนในระหวางตั้งครรภ รวมทั้งการใหการดูแลรักษา

   - การใหธาตุเหล็ก กรดโฟลิก และไอโอดีน เสริมในระหวางตั้งครรภ

  ๒.๓ ระยะคลอด เชน

   - การคลอดบุตร

   - การดูแลรักษาภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นในระหวางการคลอด

   - การดูแลทารกแรกเกิด รวมทั้งการใหการรักษาภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นในระหวาง

    การคลอด

  ๒.๔ ระยะหลังคลอด เชน

   - การดูแลมารดาและทารกแรกเกิด

   - การใหบริการคุมกําเนิดหลังคลอด

   - การใหวัคซีนในเด็ก
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 ๓. การสนับสนุนคาใชจายในการเลี้ยงดูบุตร เชน

  - เพิ่มการหักลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับคาใชจายของบุตร

  - ใหเงินสงเคราะหบุตร

  - สิทธิในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไมมีคาใชจายของบุตร

  - สิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาล โดยไมมีคาใชจายของบุตร

 ๔. การสงเสริมการทํางานของครอบครัวที่มีบุตร เชน

  - ใหมารดาลาหยุดเพื่อฝากครรภได โดยไมถือเปนวันลาและไมถูกหักคาแรง

  - เพิ่มสิทธิการลาคลอด

  - อนุญาตใหบิดาและมารดาลาหยุดงานเพื่อดูแลบุตร โดยไดรับเงินเดือนเต็ม

  - การจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กออนที่รัฐใหเงินอุดหนุน

  - สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีมุมนมแมหรือสถานที่ดูแลบุตรของบุคลากร

   ในหนวยงาน

  - สงเสริมอาชีพในชุมชนโดยเฉพาะอาชีพที่ทํางานอยูกับบานได

 ๕. การใหความดูแลสตรีที่ตั้งครรภและไมมีความพรอมในการเลี้ยงดูบุตร เชน

  - สนับสนนุใหสถานบริการสาธารณสขุทัง้ภาครฐัและเอกชน สามารถใหบรกิารปรกึษาทางเลือก

   สําหรับหญิงที่ตั้งครรภโดยไมไดตั้งใจ

  - สนับสนุนการใหการดูแลและชวยเหลือหญิงที่ตั้งครรภโดยไมไดตั้งใจ และตัดสินใจตั้งครรภ

   ตอไป

  - ความชวยเหลือดานที่อยูอาศัย

  - ความชวยเหลือดานการศึกษาตอ ในกรณีที่หญิงตั้งครรภยังอยูในระหวางการศึกษา

  - ความชวยเหลือดานการฝกอาชีพ และการจัดหางาน

  - การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ

 ๖. การพัฒนาศูนยเด็กเล็กตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ

หนวยงานรับผิดชอบ

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง  

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  องคกรสาธารณะประโยชน

ทีเ่กีย่วของ
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ยุทธศาสตรที่ 

๔ พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารสังคม

วัตถุประสงค

 เพือ่ใหมขีอมลู องคความรูทีท่นัสมัย เช่ือถอืได เพยีงพอตอการใชประกอบการตดัสนิใจในการวางแผน

การดําเนินงาน การติดตาม การประเมินผล และการสื่อสารสังคม 

ตัวชี้วัด  

 ๑. มีฐานขอมูลกลาง ระบบสารสนเทศ และระบบเฝาระวังที่ไดมาตรฐาน สําหรับใชในการวางแผน

  การดําเนินงาน การติดตามและการประเมินผลตามมาตรการตางๆ

 ๒. มีชองทางการสื่อสารสังคมที่หลากหลาย

มาตรการ
 

 ๑. แตงตัง้คณะทาํงานรวมระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของ เพือ่ศึกษาขอมลู ความเปนไปไดและผลกระทบ 

  ประกอบการผลกัดนั ปรบัปรงุ แกไข กฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบัสทิธปิระโยชนในประเดน็ตางๆ

 ๒. พัฒนาฐานขอมูลกลาง ระบบสารสนเทศ ระบบการเฝาระวัง และกําหนดตัวชี้วัดใหไดมาตรฐาน 

  มีความตอเนื่องและสามารถเชื่อมโยงกันไดในทุกระดับ 

 ๓. พฒันาระบบการจัดการความรู การวจิยั การนาํความรูเพือ่การสือ่สารสงัคมและชองทางการสือ่สาร

  เชงิรุก เพือ่การเรยีนรูและจดัการความเสีย่งอยางทนัการณ ใหครอบคลมุทัง้ในสวนกลาง สวนภมูภิาค 

  และทองถิ่น

 ๔. พฒันาศกัยภาพเจาหนาทีผู่ปฏิบติังานทกุระดับใหสามารถนําระบบสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชน

  อยางสูงสุด

 ๕. รณรงค สรางกระแสสังคม ส่ือสารสาธารณะ ดานโภชนาการ เพ่ือใหเกดิความรู ความเชือ่ คานิยม

  ที่ถูกตอง

หนวยงานรับผิดชอบ

 กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม สาํนกังานสถติแิหงชาต ิสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิสาํนกังาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สํานักงานวิจัยระบบสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาควิชาการและภาคีอื่น ๆ 
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  ๙. การบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ

 การบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒          

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสรมิการเกดิและการเจรญิเตบิโตอยางมคุีณภาพ ไปสูการปฏบัิตใิหเกดิผล

ตามเปาประสงค  มีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้

 ๙.๑ ผลกัดนัใหเปนนโยบายแหงชาติ โดยนาํเสนอผานคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ

พิจารณาใหความเห็นชอบ และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใชเปนนโยบายตอไป

 ๙.๒ ประสานนโยบายและยทุธศาสตรไปยงักลไกในทกุระดบั โดยเฉพาะคณะกรรมการพฒันาอนามยั

การเจรญิพนัธุระดบัจงัหวดั คณะกรรมการอนามยัแมและเด็ก และคณะกรรมการอืน่ทีม่อีาํนาจหนาทีท่ีเ่กีย่วของ 

 ๙.๓ จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับนโยบายและยุทธศาสตร โดยมีการกําหนดประเด็นการพัฒนา

ที่สําคัญภายใตยุทธศาสตร เพื่อนําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทาง

การรวมดาํเนนิงานของภาคสวนตาง ๆ อยางมปีระสทิธภิาพ 

 ๙.๔ สรางความรู ความเขาใจใหทกุภาคสวน ตระหนักถงึความสาํคญัและพรอมเขารวมในการผลกัดัน

นโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏบิตั ิ โดยกรมอนามัย ในฐานะกลไกเลขานกุารของคณะกรรมการพฒันาอนามัย

การเจริญพันธุแหงชาติ จะสรางความเขาใจกับภาคีทุกภาคสวน ถึงวัตถุประสงค เปาหมายของนโยบายและ

ยุทธศาสตร ผานกระบวนการและเครื่องมือตาง ๆ ดังนี้

๙.๔.๑ จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร เพื่อใหภาคีเครือขายสามารถ

นําไปปรับใชใหบังเกิดผลไดจริง โดยส่ือสารประชาสัมพันธอยางเหมาะสม สามารถ

เขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสทิธิภาพผานบุคคล สือ่มวลชนทัง้ระดบัชาตแิละทองถิน่ 

กิจกรรม สื่อสมัยใหม นอกจากน้ันยังมีเปาหมายเพื่อการประสานแผนแตละระดับ

ที่ทกุภาคสวนสามารถนาํไปปรบัใชใหเกดิบรูณาการ การทาํงานรวมกนั จัดทาํเอกสาร

รวบรวมวิธกีารขับเคลือ่นแผนและกจิกรรมการพัฒนาในรปูแบบตางๆ หรอืกรณตัีวอยาง

ที่ประสบความสําเร็จดวยการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและภาคีตางๆ 

เพื่อเผยแพรใหภาคีการพัฒนานําไปปรับใช ตามความเหมาะสม 

๙.๔.๒ สรางความเขาใจใหภาคการเมอืง และผลกัดนัใหพรรคการเมอืงนาํประเดน็การพฒันา

ที่สําคัญไปผสมผสานในการจัดทํานโยบายของพรรคและนโยบายของรัฐบาลตอไป

 ๙.๕ การปรับบทบาทภาครัฐ ใหเนนที่การกําหนดนโยบาย กํากับดูแลติดตาม การประเมินผล

การสนบัสนนุงบประมาณและวชิาการ และสนบัสนนุใหภาคเอกชน ทัง้เอกชนสาธารณะประโยชนและธรุกจิชมุชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ

 ๙.๖ การสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของภาคีเครือขาย

การพัฒนาตาง ๆ  โดยกําหนดใหมีการผลักดันปจจัยหลัก ใหสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเปนเครื่องมือที่สําคัญ 

ทัง้เรือ่งการศกึษาวจิยั การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช การจัดทาํฐานขอมลูการพฒันาทีส่าธารณชนสามารถ
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เขาถึงและใชประโยชน พรอมทั้งปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยและการสรางชองทางใหประชาสังคมมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นและเขารวมกิจกรรมการพัฒนาอยางกวางขวาง ทั้งระดับนโยบายและพื้นที่ โดยเปดพื้นที่

สาธารณะใหทุกภาคีใชประโยชนในการจัดเวทีระดมความคิดเห็นในรูปแบบตางๆ อาทิ การจัดเวทีประชาคม 

การสานเสวนา รวมถึงใชชองทางเครือขายออนไลน สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมดําเนินกิจกรรมตางๆ 

เพื่อพัฒนางานตามนโยบายและยุทธศาสตรรวมกัน

 ๙.๗ การเสริมสรางบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบ ใหสามารถดําเนินงาน

ตามยทุธศาสตรอยางมปีระสทิธิภาพ โดยพฒันาศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ใหแขง็แกรงและมีศกัยภาพ 

ในการทํางาน

 ๙.๘ ประสานและผลักดันใหกลไกนอกภาครัฐมีส วนรวมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร

ใหกวางขวางมากขึ้น เนื่องจากปจจุบัน การขับเคลื่อนการพัฒนาจะอาศัยการทํางานจากภาครัฐเพียงฝายเดียว

ไมเพียงพอ จึงจําเปนตองสรางการทํางานรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ ในรูปของเครือขายการพัฒนา 

ทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ รวมถึงองคกรอิสระตาง ๆ

 ๙.๙ ผลักดันใหสถาบันการศึกษาในพื้นที่เขารวมพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ ใหมากข้ึน

โดยในระดับอุดมศึกษา เนนบทบาทการนําองคความรูจากการศึกษาวิจัยมาประยุกตใช และเปนแกนประสาน

ภาคสวนอื่น ๆ สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางครบวงจร 

 ๙.๑๐ สงเสรมิใหภาคเอกชนมบีทบาทนาํในการขบัเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตรยดึหลกับรรษทัภบิาล 

เชือ่มโยงเปาหมายทางธรุกิจกับการพัฒนา ทาํงานเชงิรกุ และสรางสรรคสิง่ใหม ๆ ควบคูกบัความรบัผดิชอบตอสงัคม 

โดยปรับแนวคิดภาคเอกชนใหสามารถทํางานรวมกับชุมชนองคกรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษาได

อยางเปนพันธมิตร และสรางเครือขายความรับผิดชอบทางสังคมของกลุมธุรกิจตาง ๆ  นําไปสูการทํากิจกรรม

เพือ่สงัคมรวมกัน

 ๙.๑๑ สงเสริมใหสื่อมวลชนพัฒนาบทบาทการเปนส่ือกลางเผยแพรขอมูลขาวสารเชิงสรางสรรค 

เปนส่ือสาธารณะทีมุ่งประโยชนของสวนรวมเปนหลกั มีการนาํเสนอขอมลูขาวสารทีต่ัง้ม่ันอยูบนจรรยาบรรณวชิาชพี

 ๙.๑๒ สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรพัฒนาเอกชนในการทํางานรวมกับหนวยงานสวนภูมิภาค

และทองถิน่ และภาคประชาสังคมอยางเขมแขง็ โดยการสนบัสนนุหรอืเปดโอกาสใหองคกรพฒันาเอกชนไดเขารวม

กิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ มากขึ้น เปนการอาศัยขอไดเปรียบขององคกรพัฒนาเอกชนในดานความยืดหยุน

ของกฎระเบยีบ ความคลองตัวของการทํางาน และความใกลชิดกบัประชาชนในพืน้ทีข่บัเคล่ือนการพฒันาใหบรรลุ

เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ๙.๑๓ สงเสริมใหมีงานวิจัย นวัตกรรมทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นที่ เพื่อนําไปสูการพัฒนา 

ปรับปรุง กฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตรและมาตรการ ใหเอื้อตอการกําหนดสิทธิประโยชน และการจัด

สวัสดิการสังคมไดอยางเหมาะสม 

 ๙.๑๔ จดัใหมรีะบบการตดิตามประเมินผลนโยบายและยทุธศาสตร โดยใหความสาํคญักบัการตดิตาม

ความกาวหนา การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ตามประเด็นการพัฒนา

ยทุธศาสตรและผลการพฒันาในภาพรวม รวมทัง้ถอดบทเรยีนเพ่ือปรบัปรงุนโยบายและยทุธศาสตรใหมีประสทิธภิาพ

สามารถตอบสนองสถานการณในแตละชวงเวลาไดอยางทันทวงท ี





นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๒๕

ภาคผนวก

ภาคผนวก ๑ นิยามเชิงปฏิบัติการ

ภาคผนวก ๒ กระบวนการยกรางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ 

 ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโต

 อยางมีคุณภาพ (ระยะที่ ๑)

ภาคผนวก ๓ กระบวนการยกรางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ 

 ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโต

 อยางมีคุณภาพ (ระยะที่ ๒)

ภาคผนวก ๔ บทสรปุผูบรหิารการประเมนิผลนโยบายและยทุธศาสตรการพฒันาอนามัยการเจรญิพนัธุแหงชาต ิ 

 ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)  

 

ภาคผนวก ๕ คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ

ภาคผนวก ๖ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานยกรางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา

 อนามัยการเจรญิพันธุแหงชาต ิฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสรมิการเกดิ  

 และการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ

ภาคผนวก ๗ รายนามผูรวมยกรางนโยบายและยุทธศาสตรฯ 

ภาคผนวก ๘ มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการยกรางนโยบายและยทุธศาสตรฯ

ภาคผนวก ๙ คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ  

 ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโต

 อยางมีคุณภาพ



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๒๖

ภาคผนวก ๑

นิยามปฏิบัติการ

 การเกดิคณุภาพ หมายถึง การเกดิทีม่กีารวางแผน มคีวามตัง้ใจ และครอบครวัมีความพรอมในทกุดาน 

นําไปสูการคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พรอมที่จะเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ 

 อนามัยการเจริญพันธุ หมายถึง ภาวะความสมบูรณแข็งแรงของรางกายและจิตใจ ที่เปนผลสัมฤทธิ์

อันเกิดจากกระบวนการและหนาที่ของการเจริญพันธุที่สมบูรณ ทั้งชายและหญิง ทุกชวงอายุของชีวิตที่จะทําให

เขาเหลานัน้มีชวีติอยูในสงัคมอยางมคีวามสขุ ซึง่งานอนามัยการเจรญิพนัธุ มอีงคประกอบดงันี ้๑) การวางแผนครอบครวั 

๒) การอนามัยแมและเด็ก ๓) เอดส ๔) มะเร็งระบบสืบพันธุ ๕) โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ ๖) การแทง

และภาวะแทรกซอน ๗) ภาวการณมีบุตรยาก ๘) เพศศึกษา ๙) อนามัยวัยรุน ๑๐) ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ

และผูสูงอายุ 

 สทิธอินามัยการเจริญพนัธุ หมายถงึ สิทธทิีถู่กระบไุวแลวในกฎหมายและขอตกลงตางๆ ทัง้ในระดับประเทศ

และนานาชาตเิปนสิทธพิืน้ฐานของบคุคลและของคูสมรสประกอบดวยสิทธมินษุยชน ๑๒ ประการคือ สิทธใินชวีติ

สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคลสิทธิในความเสมอภาคและความเปนอิสระจากการเลือกปฏิบัติ

ในทกุรปูแบบสิทธใินความเปนสวนตวัสทิธใินเสรภีาพแหงความคิดสทิธใินการไดรบัขอมูลขาวสารและการศกึษา

สทิธใินการเลอืกวาจะสมรสหรอืไมและสทิธใินการวางรากฐานและการวางแผนครอบครวัสทิธใินการตัดสนิใจ

วาจะมบีตุรหรือไมและจะมเีมือ่ใดสิทธิในการดูแลและปองกนัสขุภาพสทิธใินการไดรับประโยชนจากความกาวหนา

ทางวิทยาศาสตรสิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมและการมีสวนรวมทางการเมือง สิทธิในการปลอด

จากการถูกทารุณกรรมและการปฏิบัติมิชอบ

 อนามัยแมและเด็ก หมายถงึ การดแูลสุขภาพอนามัยของผูหญงิระหวางการตัง้ครรภ และหลงัการตัง้ครรภ 

เพือ่ใหมกีารตัง้ครรภทีป่ลอดภยัและมสีขุภาพทีดี่ พรอมทัง้การดูแลทารกตัง้แตอยูในครรภและหลงัคลอดออกมา

ไดอยางมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และไดรับการเลี้ยงดูอยางมีคุณภาพ

 สตรีวัยเจริญพันธุ  หมายถึง สตรีในชวงวัยที่มีบุตรไดโดยทั่วไป จะนับตั้งแตอายุ ๑๕ - ๔๙  ป

 การวางแผนครอบครัว หมายถึง การที่คูสมรสวางแผนเกี่ยวกับจํานวนบุตรที่ตองการ เวลาที่จะมีบุตร

แตละคน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในครอบครัวของตนเอง ทั้งในดานสุขภาพอนามัยของมารดาและฐานะ

ทางเศรษฐกิจสังคม

 การคุมกําเนิด  หมายถึง การปองกันมิใหเชื้ออสุจิของฝายชายผสมกับไขของฝายหญิง หรือปองกันมิให

ไขที่ผสมแลวพัฒนาเปนตัวออนตอไป ไมวาจะดวยการใชเครื่องมืออุปกรณ สารเคมี หรือวิธีธรรมชาติอื่น ๆ



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๒๗

 ภาวะมบีตุรยาก (Infertility) หมายถงึ ภาวะทีคู่สมรสไมสามารถมบีตุรได หลังจากอยูกินฉนัสามภีรรยา 

มเีพศสมัพนัธโดยสมํา่เสมอ และไมไดใชหรอืหยุดการคมุกาํเนดิในระยะเวลาอยางนอย ๑ ป แบงเปน ๒ ประเภท 

๑) ภาวะบุตรยากปฐมภูมิ (Primary Infertility) หมายถึง ไมเคยมีการตั้งครรภ ภายในระยะเวลาอยางนอย ๑ ป 

๒) ภาวะบุตรยากทุติยภูมิ (Secondary infertility) หมายถึง เคยตั้งครรภและการตั้งครรภนั้นอาจสิ้นสุดดวย

การคลอด การแทง หรือการตั้งครรภนอกมดลูก แลวไมเคยตั้งครรภอีกอยางนอย ๑ ป

 พฒันาการสมวัย  หมายถงึ ลักษณะพฤตกิรรมทีเ่ดก็ควรแสดงออก เมือ่ถงึวยันัน้ ๆ  อยางเหมาะสมตามวยั 

แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ กลามเนื้อมัดใหญ กลามเนื้อมัดเล็ก ภาษา และดานสังคม

 อตัราสวนตายมารดา (Maternal mortality Ratio) หมายถงึ การตายของมารดาไทย ตัง้แตขณะตัง้ครรภ

คลอด และหลังคลอด ภายใน ๔๒ วัน ไมวาอายุครรภจะเปนเทาใด หรือการตั้งครรภที่ตําแหนงใด จากสาเหตุ

ที่เกี่ยวของหรือกอใหเกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภและหรือการดูแลรักษา ขณะตั้งครรภ และคลอด  

แตไมใชจากอุบัติเหตุตอการเกิดมีชีพแสนคน 

 บทบาทหญิง-ชาย  หมายถึง กิจกรรมที่ไดรับมอบหมายและตําแหนงทางสังคมของผูชายและผูหญิง 

บทบาทเหลานีจ้ะชวยในการพจิารณาไดรบัโอกาส และเขาถึงทรพัยากรของผูชายและผูหญิง โดยขึน้อยูกบัลกัษณะ

ความเปนหญิง เปนชายที่แตละสังคมและวัฒนธรรมกําหนด ในขณะที่บทบาทความเปนหญิง เปนชายจะสราง

ความคาดหวังและขอจํากัดบางอยางตอทั้งผูหญิงและผูชาย แตบทบาทเหลานี้ก็มักจะคงไว ซึ่งสถานะที่ตํ่ากวา

ของผูหญงิในสงัคม บทบาทหญงิชายมกัจะเปนภาพสะทอนท่ีเปนขัว้ตรงขาม จงึมผีลทาํใหบางคนเขาใจวาการแบง

บทบาทเปนสิง่ท่ีมมีาแตกาํเนดิและไมสามารถเปล่ียนแปลงได อยางไรกต็าม ในขณะทีเ่พศของเราเปลีย่นแปลงไมได 

แตบทบาทหญิงชายนั้น เกิดจากการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา

 บริการสาธารณสุข หมายถึง บริการดานการแพทยและสาธารณสุข ซึ่งใหโดยตรงแกบุคคลเพ่ือ

การสรางเสรมิสุขภาพ การปองกนัโรค การตรวจวนิจิฉยัโรค การรกัษาพยาบาล และการฟนฟสูมรรถภาพทีจ่าํเปน

ตอสขุภาพและการดาํรงชวีติ ทัง้นี ้ใหรวมถงึการบรกิารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืกตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบโรคศลิปะ ประกอบดวย ๕ องคประกอบ คอื ๑. ทรพัยากรสาธารณสุข ๒. โครงสรางองคกร 

๓. การบริหารจัดการ ๔. การเงินการคลังสาธารณสุข ๕. แบบแผนการใหบริการสุขภาพ (พระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕)

 สวสัดิการสงัคม หมายถงึ ระบบการจดับรกิารทางสงัคม ซ่ึงเกีย่วกบัการปองกนั การแกไขปญหาการพัฒนา 

และการสงเสรมิความมัน่คงทางสงัคม เพือ่ตอบสนองความจําเปนขัน้พืน้ฐานของประชาชน ใหมคีณุภาพชวีติทีด่ี

และพ่ึงตนเองไดอยางทัว่ถงึ เหมาะสม เปนธรรม และใหเปนไปตามมาตรฐาน ทัง้ทางดานการศกึษา สขุภาพอนามยั 

ท่ีอยูอาศยั การทาํงานและการมีรายได นนัทนาการ กระบวนการยตุธิรรม และบรกิารทางสงัคมท่ัวไป โดยคาํนงึถงึ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิประชาชนจะตองไดรับ และการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ

 ชดุสิทธปิระโยชน หมายถงึ ชดุสิทธปิระโยชนหลกั (core package) ของระบบหลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ

จะประกอบดวยบรกิารพืน้ฐานโดยอางองิชดุสทิธปิระโยชนของโครงการประกนัสงัคม เพิม่เติมดวยบรกิารสงเสรมิ

สุขภาพและการควบคุมปองกันโรคที่เปนบริการสวนบุคคลและครอบครัว (personal and family preventive 



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๒๘

and promotive service) รวมทั้งบริการการแพทยทางเลือกที่ผานการรับรองการใชบริการ นอกเหนือจาก

ชุดสทิธปิระโยชนหลกัน้ีประชาชนหรอื/และนายจาง (กรณท่ีีเปนลกูจางของสถานประกอบกิจการ) จะตองรบัผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดขึ้นเอง

 มาตรฐานศนูยเด็กเล็กแหงชาต ิหมายถงึ มาตรฐานตามคูมอืการดาํเนนิงาน ซึง่คณะรัฐมนตร ีมีมตเิหน็ชอบ 

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใหใชเปนมาตรฐานกลางของประเทศ และมอบหมายใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ นํามาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติไปใช

เปนแนวทางในการประเมินผลการดําเนินงานศูนยและยกระดับคุณภาพศูนยเด็กเล็ก

 สถานประกอบกจิการ หมายถงึ  สถานทีป่ระกอบกจิการใด ๆ  ซ่ึงมีการกําหนดขอบเขตทีต่ัง้ไวอยางชดัเจน 

มกีารดาํเนนิงานโดยเจาของทีเ่ปนบคุคล หรอืนิตบิคุคล ในทกุประเภทอตุสาหกรรม ยกเวน เกษตรกรรม หนวยงาน

รัฐบาล องคกรระหวางประเทศ สถาบันศาสนา และแผงลอย/ขายเรที่ไมแนนอน 

 การฝากครรภคณุภาพ หมายถงึ การจดัระบบบรกิารในการดแูลสขุภาพหญงิต้ังครรภและทารกในครรภ

ทีพ่สิจูนแลววา เปนประโยชนตอหญงิตัง้ครรภและทารกในครรภ ประกอบดวย ๑. ซักประวตักิารตัง้ครรภในอดีต 

การตัง้ครรภในปจจบุนั โรคทางอายุรกรรม เชน เบาหวาน โรคหวัใจ ฯ ความพรอมการตัง้ครรภและการเลีย้งดบูตุร 

๒. คัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ เพื่อแยกหญิงตั้งครรภปกติหรือมีภาวะเสี่ยง ถามีความเสี่ยงใหสงตอแพทย

เพือ่ดแูลเฉพาะ (Case Management) ๓. ตรวจคดักรองและตรวจยืนยนั เม่ือมขีอบงช้ีโรคถายทอดทางพนัธกุรรม 

ไดแก ธาลัสซีเมีย ดาวนซินโดรม ภาวะพรองธัยรอยดแตกําเนิด ๔. ตรวจรางกาย ตรวจครรภ ตรวจหาซิฟลิส 

(ใหการรักษาหากเปนบวก) การติดเชื้อเอดส ตรวจหมูเลือด (ABO and RH) ความเขมขนของเลือด (Hct/Hb) 

ตรวจอนามยัในชองปาก ตรวจปสสาวะดวย Urine dipstick ตรวจภายในเพือ่ตรวจความผิดปกตแิละการตดิเชือ้

ในชองคลอด และฉีดวัคซีนปองกันบาดทะยัก ๕. ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ใหคําแนะนําการบริโภค

อาการ และจายยาเมด็เสรมิไอโอดนี ธาตเุหลก็ และโฟเลท ในหญงิตัง้ครรภตลอดการตัง้ครรภ ๖. การใหความรู

ตามมาตรฐานโรงเรียนพอแมรายกลุม พรอมขอแนะนาํทีห่ญิงตัง้ครรภจะนาํไปเฝาระวงัภาวะแทรกซอนไดดวตนเอง 

๗. จัดใหมีชองทางติดตอระหวางผูรับบริการกับเจาหนาที่ได ๒๔ ชั่วโมง เพื่อใหการชวยเหลือในภาวะฉุกเฉิน

อยางทันทวงที

 การคลอดคุณภาพ หมายถึง ๑. การจัดบริการไดตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดของแพทยและ

พยาบาล ๒. มีกระบวนการปองกันและควบคุมความเสี่ยงในสตรีตั้งครรภและทารกแรกเกิดที่สามารถปองกัน

อบุตักิารณทีไ่มพึงประสงคสําคญัไดเปนอยางด ีมารดาเสียชีวติในหองคลอดนอยกวา ๑๘ ตอการเกิดมชีีพแสนราย

มารดาตกเลือดหลังคลอดไมเกิน ๒๕ ตอการเกิดมีชีพพันคน ๓. มีกระบวนการคัดกรองการตั้งครรภที่มี

ความเสีย่งสงูตัง้แตจดุแรกรบั และจัดสงตอโรงพยาบาลทีม่สีตูแิพทยประจาํทนัท ี๔. มกีระบวนการประเมนิระยะ

รอคลอดโดยใชกราฟดูแลการคลอด และใหพิจารณาสงตอเมื่อกราฟผานเสน Alert Line โดยตองพิจารณาถึง

ความเร็วในการสงตอถึงมือสูติแพทยกอนเวลาที่กราฟจะถึง (Action Line) ๕. มีกระบวนการเสริมสรางสุขภาพ

ทั้งมารดาและทารกตามแนวทางของมาตรฐานอนามัยแมและเด็กคุณภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข

 หญิงวัยเจริญพันธุมีดัชนีมวลกายที่เหมาะสม หมายถึง หญิงอายุ ๑๕ - ๔๙ ป ที่มีนํ้าหนักตัวตอสวนสูง

เปนเมตรยกกําลังสอง ระหวาง ๑๘.๕ - ๒๒.๙ กิโลกรัม/ตารางเมตร



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๒๙

ภาคผนวก ๒

กระบวนการยกรางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒

 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ (ระยะที่ ๑) 

 
ศึกษาสถานการณปญหาและความจําเปน 

ในการมีนโยบายและยุทธศาสตรฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรฯ ครั้งที่ ๒

 (๑๙ - ๒๐ เมษายน ๕๗)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรฯ ครั้งที่ ๑

 (๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ ๕๗)

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูตอ
รางนโยบายและยุทธศาสตรฯ รางที่ ๓  

(๒๑ พฤษภาคม ๕๗)

ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับราง
๒ ครั้ง (๖ มีนาคม ๒๕๕๗ และ 

๒๔ มีนาคม ๕๗)

คณะทํางานปรับแกรางที่ ๒ 
ตามขอคิดเห็น

ประชุมหารือผูทรงคุณวุฒิเพื่อกําหนดเปาหมายและ
แนวทางการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร

(๑ พฤศจิกายน ๕๖)

ประชุมใหขอคิดเห็นตอรางนโยบายและ
ยุทธศาสตรฯ รางที่ ๒
 (๑๒ พฤษภาคม ๕๗)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตร ครั้งที่ ๔

(๑๘ - ๒๐ มิถุนายน ๕๗)

ประชุมหารือผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหขอเสนอแนะ
ตอรางนโยบายและยุทธศาสตรฯ รางที่ ๑ 

(๓ เมษายน ๕๗)

รางนโยบายและยุทธศาสตรฯ
รางที่ ๑

รางนโยบายและยุทธศาสตรฯ
รางที่ ๒

รางนโยบายและยุทธศาสตรฯ
รางที่ ๓

นํารางนโยบายและยุทธศาสตรฯ 

รางที่ ๔ เขาที่ประชุมบอรด RH

(๒๒ มกราคม ๕๘)



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๓๐

กระบวนการยกรางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ 

 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพคุณภาพ (ระยะที่ ๒)

ประชุมพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร ฯ ตาม ๑๐ องคประกอบ
(๒๗ สิงหาคม ๕๘)

ประชุมผูบริหารกรมอนามัย พิจารณารางยุทธศาสตร
(๘ ธันวาคม ๕๘)

ประชุมกําหนดประเด็นยุทธศาสตร (๓๑ มีนาคม ๕๘)

ประชุมคณะกรรมการยกรางฯ ของกรมอนามัย (๑๑ มกราคม ๕๙)

ประชุมคณะทํางานยกรางฯ ของกรมอนามัย (๒๕ มกราคม ๕๙)

ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน (๕ กุมภาพันธ ๕๙ )

ประชุมพิจารณารางยุทธศาสตรโดยผูทรงคุณวุฒิ
(๑๕ ธันวาคม ๕๘)

ประชุม ๓ สํานัก (สงเสริมสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธุ โภชนาการ) 
บูรณาการยุทธศาสตร (๑๒ เมษายน ๕๙)

เสนอรางยุทธศาสตรตอคณะรัฐมนตรี
(สิงหาคม ๕๙) 

ประชุมประชาพิจารณ (๘ เมษายน ๕๙)

เสนอรางยทุธศาสตรตอคณะกรรมการพฒันาอนามยัการเจรญิพนัธุแหงชาติ
(๒๙ มิถุนายน ๕๙)

กระบวนการยกรางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ 

ภาคผนวก ๓

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (๒๒ มกราคม ๕๘)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางนโยบายและยุทธศาสตร
(๑๘ ตุลาคม ๕๙)
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ภาคผนวก ๔

 การประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๑

 (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)

บทสรุปผูบริหาร

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ 

แหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) โดยใชการประเมินผลเชิงเหตุและผล (Logic Model) ประกอบดวย 

การประเมินผลปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตามตัวชี้วัดที่ระบุ เก็บรวบรวมขอมูล

จากแหลงทตุยิภูมริวมกบัแบบสอบถาม การสนทนากลุม และการเยีย่มสํารวจในพืน้ที ่ มเีปาหมายเปนหนวยงาน 

ภาครฐั องคกรเอกชนและธุรกจิ และองคกรความรวมมอืระหวางประเทศ ไดแก กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวง

การพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยของรัฐ   

องคการแพธ สมาคมวางแผนครอบครวัแหงประเทศไทยในพระราชูปถมัภ สมาคมพฒันาประชากร บานพักฉกุเฉนิ  

สมาคมสงเสรมิสถานภาพสตร ีมลูนธิสิรางความเขาใจเร่ืองสขุภาพผูหญงิ และกองทนุประชากรแหงสหประชาชาต ิ

(UNFPA)

 การประเมินผลปจจัยนําเขา ไดแก   

 ๑. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน แบงเปน ๔ กลุม คือ กลุมที่ ๑ เปนหนวยงานของรัฐ

ในระดับ กระทรวง ประกอบดวย ๗ กระทรวง ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนษุย กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และกระทรวงแรงงาน กลุมที่ ๒ เปนหนวยงานของรัฐที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

๓ สํานัก คือ สํานักการแพทย สํานักอนามัย และสํานักการศึกษา กลุมที่ ๓ เปนสถาบันการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษา ประกอบดวย สถาบันการศึกษาที่เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวนทั้งสิ้น ๑๓ แหง และกลุมที่ ๔ 

เปนหนวยงานภาคเอกชน และภาคธุรกิจ ๘ แหง 

 ๒. ความชัดเจนและสอดคลองของนโยบายและยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ ๑ กับแผนงานของหนวยงาน

ทีเ่กีย่วของ สวนใหญบุคลากรจากทกุหนวยงานเหน็วานโยบายและยทุธศาสตรฯ ฉบบัที ่ ๑ ขาดความชดัเจนทีจ่ะ

นําไปปฏิบัติ เปนนามธรรมอานเขาใจยาก ขาดตัวชี้วัดทําใหติดตามประเมินผลลําบาก และไมทราบวาใครควร

เปนผูติดตาม และประเมนิผล เน่ืองจากมเีจาภาพหลายกระทรวง และตางมนีโยบายและยทุธศาสตรหลกัของตน

ที่คลายกับนโยบายและยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ ๑ จึงเกิดความซํ้าซอนขาดการบูรณาการ ไมมีประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลลัพธเทาที่ควร 



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๓๒

 ๓. อัตรากาํลงัของบคุลากร ยังไมเพยีงพอตอการดาํเนนิงาน โดยเฉพาะสวนภมูภิาคทีเ่ปนระดบัปฏบิตักิาร 

มอีตัรากาํลงันอยแตมภีาระงานหลากหลายยากตอการทาํหลายภารกจิในชวงเวลาเดียวกัน  ใหประสบผลสาํเร็จ  

 ๔. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ไมเพียงพอตอการใชจาย บางครั้งประสบปญหาลาชาและมาใกล

จะสิ้นปงบประมาณตองเรงดําเนินกิจกรรมใหงานบรรลุตามเปาหมายของแผน ไดผลผลิตในเชิงปริมาณ 

แตไมสามารถการันตีถึงคุณภาพของเนื้องาน งบประมาณระดับจังหวัดจัดสรรไปที่เจาภาพหลัก คือ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย การกระจายไปยังหนวยงานตาง ๆ  ขึ้นกับการบริหารจัดการในแตละ

จงัหวดัและเครอืขายการทํางานรวมมือระหวางหนวยงาน จงัหวดัทีม่ผูีวาราชการสัง่การในฐานะประธานคณะทาํงานฯ 

ชวยใหกลไกการจัดสรรงบประมาณดีขึ้น 

 ๕. ภาคเีครอืขาย การทาํงานระหวางหนวยงานมคีวามรวมมอืในระดับหนึง่ แตลกัษณะของงานทีล่ง

ในกลุมเด็กและวัยรุนเปนแบบบูรณาการคอนขางมาก แตยังขาดคนกลางคอยประสานความรวมมือ ทําใหลง

กิจกรรม ซํ้าซอนในกลุมเปาหมายเดียวกันแตตางเวลา 

 การประเมินผลกระบวนการ/มาตรการดําเนินงาน ไดแก 

 ๑. ความสอดคลองของการดําเนินงานตามมาตรการในแตละยุทธศาสตร พบวายุทธศาสตรที่ ๑ 

ม ี๑๒ โครงการ สอดคลองกบัมาตรการที ่๑ มากทีสุ่ด คอื จดัสวสัดกิารท่ีเอือ้และเสรมิตอการสรางครอบครวัใหม

ทีเ่ขมแขง็และมคีณุภาพ สงเสรมิเจตคตท่ีิดตีอสถาบันครอบครวัและการมีบุตร แกไขปญหาความรนุแรงในครอบครวั 

และสรางความเทาเทียมกันทางเพศ รองลงมาคือสอดคลองกับมาตรการที่ ๔ ใหคําปรึกษาเพื่อหาทางเลือก

ที่เหมาะสมกอนยุติการตั้งครรภ และมาตรการที่ ๕ จัดศูนยดูแลเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน เพื่อเปนสวัสดิการ

ชวยเหลือครอบครัว ยุทธศาสตรที่ ๒ มี ๔๑ โครงการ สอดคลองกับมาตรการที่ ๑ การสนับสนุนการเรียนรู

เรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตและมาตรการที่ ๒ สงเสริมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานอนามัยการเจริญพันธุ

และสขุภาพทางเพศ การสงเสรมิสขุภาพปองกนัภยัจากโรคตดิตอทางเพศสมัพนัธและการรกัษา ยทุธศาสตรที ่๓ 

มี ๔๘ โครงการ สอดคลองกับมาตรการที่ ๖ การดําเนินงานอนามัยการเจริญพันธุเชิงรุก และมาตรการที่ ๑ 

สนับสนุนการลงทุน ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อใหบริการดานอนามัยการเจริญพันธุที่เปนมิตร

มีคุณภาพและเหมาะสม สวนยุทธศาสตรที่ ๔ มี ๔ โครงการ สอดคลองกับมาตรการที่ ๔ และ ๕ ที่เนน

การประชุมและมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ยุทธศาสตรที่ ๕ มีเพียง โครงการเดียวสอดคลองกับมาตรการที่ ๑ 

เสนอการออกพระราชบัญญัติคุมครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ และยุทธศาสตร ที่ ๖ มี ๒๐ โครงการ 

สวนใหญสอดคลองมาตรการที่ ๓ การสรางนวัตกรรมเชิงสรางสรรค

 ๒. จุดออนของการดําเนินงาน คือ นโยบายและยุทธศาสตรฯ ขาดความชัดเจน ขาดการชี้แจง

ทําความเขาใจเพื่อสรางขอตกลงในบทบาทหนาที่รวมกันระหวางหนวยงาน ขาดการบูรณาการทางความคิด 

การทาํงานซํา้ซอนสิน้เปลอืง งบประมาณ กลุมเปาหมายถกูเวยีนทาํกจิกรรมหลายครัง้ ปญหาอนามัยการเจรญิพนัธุ

คอนขางกวางครอบคลุม ในหลายกลุมและหลายมิติของการดําเนินงานจึงยากตอการจัดการ ลักษณะงาน

กระจดักระจายไมเหน็ประเด็นเดนชดั ยงัไมเปนวาระแหงชาต ิบคุลากรมจีาํกดั งานลนมอืมภีาระงานทีห่ลากหลาย

และเปล่ียนแปลงบอย ขาดความตอเนื่องของการดําเนินงาน ขาดการติดตามและประเมินผลที่เปนระบบ ระบบ

ฐานขอมูลทีใ่ชเพือ่การตดัสนิใจยังไมมีประสิทธิภาพไมสามารถบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ ขอมูลสถิติไมตรงกัน

ระหวางหนวยงาน ขาดความนาเชื่อถือ หนวยงานทํางานเชิงรับมากกวาเชิงรุกตอปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

การสงเสรมิใหเยาวชนเขาถงึบรกิารอนามยัการเจรญิพนัธุและการคมุกาํเนดิยังไมมปีระสทิธภิาพ เพราะขอจาํกัด



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๓๓

ดานเจตคติของคนในสังคมและบุคลากร ผูใหบริการ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในระดับกรมไมถูกบรรจุลงเปน

ตวัชีวั้ดในระดบัจังหวัดขาดการประชมุของสวนกลางกบัสวนภมูภิาค เพ่ือสรางความเขาใจและการยอมรบั ผูวาราชการ

จงัหวัดควรเปนประธานในระดบัจงัหวดั เพือ่ใหมทีศิทางการตดิตามและประเมนิผลได งบประมาณสวนใหญจดัสรร

ผานกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ไปทีพ่ฒันาสงัคมจังหวดั มากกวาจัดสรรใหหนวยงาน

สาธารณสุขที่ทํางานดานนี้เปนหลัก บางพื้นท่ีงบประมาณลาชา ตองเรงดําเนินการใหทันกอนสิ้นปงบประมาณ 

ไดแคผลลพัธเชงิปรมิาณ นวัตกรรมการทํางานของหนวยงานราชการยงัไมชัดเจน มกีารทาํวจิยับาง แตอยูในวงจาํกดั

และขาดการเผยแพรในวงกวาง 

 ๓. จดุแขง็ของการดาํเนนิงาน คือ บุคลากรมีโอกาสทาํงานเปนทมี มภีาคเีครอืขายการทาํงานทีก่วางขึน้ 

ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุน มีจิตอาสาทํางานและมีความสุขที่ไดทํางาน การประเมินผล ผลผลิต ผลลัพธ 

และผลกระทบของการดําเนินงาน 

  ๓.๑ ผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ ๑ เปาหมายที่ ๑.๑ ทารกและเด็ก

ไดรับการเลี้ยงดูอยางมีคุณภาพ พบวา การจัดบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเปนสวัสดิการในชุมชนมีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน และดาํเนนิการเปนระบบ แตการประเมินคณุภาพการเลีย้งดูรอบดานทีร่วมถงึครอบครวัยงัไมสามารถ

ประเมินได เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่กวางและเปนนามธรรม เปาหมายที่ ๑.๒ วัยรุนมีความรู เจตคติที่เหมาะสม

เรื่องการสรางครอบครัว และการเขาถึงบริการคุมกําเนิด การดําเนินงานสวนใหญ เนนเรื่องการใหความรูและ

สรางเจตคติที่ถูกตองแกวัยรุน สวนการเขาถึงบริการ การคุมกําเนิดยังเปนปญหา เนื่องจากเจตคติของบุคลากร

ทั้งครูและบุคลากรสุขภาพยังเปนลบ เปาหมายที่ ๑.๓ หญิงและชายไดรับการเตรียมพรอมเพื่อการต้ังครรภที่มี

คุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีการดําเนินงานอยางเปนระบบและครบวงจรมากกวาหนวยงานอื่น

  ๓.๒ ผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ ๒ เปาหมายที่ ๒.๑ มีระบบการเรียนรู

การสอน ทั้งในและนอกระบบการศึกษาแบบมีสวนรวมเรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตที่รอบดานตอเนื่อง และ

คํานึงถึงบริบท สถานะเพศตาง ๆ ทุกหนวยงานดําเนินงานคลายคลึงและทับซอนกันในลักษณะตางคนตางทํา 

กระจายตามภารกิจหลักของหนวยงานและตามงบประมาณที่ไดรับสวนใหญเนนใหความรูเรื่องเพศศึกษาและ

ทกัษะชีวติแกเยาวชนในโรงเรียน เพือ่ปองกนัการต้ังครรภในวัยรุน องคการแพธ ดาํเนินงานเปนรปูธรรมมีแบบแผน

ที่ชัดเจนเปนระบบมีการติดตามและประเมินผลลัพธอยางตอเนื่อง สมควรใชเปนแนวทางใหหนวยงานภาครัฐ

นําไปพัฒนารูปแบบการทํางานที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ เปาหมายที่ ๒.๒ คนทุกกลุมวัยมีเจตคติและพฤติกรรม

ทีเ่หมาะสมและรับผิดชอบตอการมีเพศสัมพนัธทีป่ลอดภยันัน้ ไมสามารถสรุปการประเมนิผลได เพราะการดาํเนินงาน

มุงไปที่กลุมเยาวชน ยังไมครอบคลุมคนทุกกลุมทุกวัย 

  ๓.๓ ผลผลติและผลลพัธการดาํเนนิงานตามยุทธศาสตรที ่๓ เปาหมายที ่๓.๑ โรงพยาบาลทกุระดบั 

มีการจัดบริการดานอนามัยการเจริญพันธุสําหรับวัยรุนอยางมีคุณภาพ พบวา โรงพยาบาลบางแหงจัดบริการ

ดานอนามยัการเจริญพนัธุและสขุภาพทางเพศสาํหรับวยัรุนท่ีครบถวนและมีคณุภาพ และมเีครอืขายการดาํเนินงาน

เชื่อมโยงกับสถานบริการระดับอื่นๆ แตการดําเนินงานยังมีขอจํากัดเฉพาะในโรงพยาบาลที่มีความพรอม 

และตองมีเครือขาย ความรวมมือที่เขมแข็งในพื้นที่เทานั้น เปาหมาย ที่ ๓.๒ มีโรงเรียนตนแบบการจัดบริการ

อนามยัการเจรญิพนัธุทีม่คุีณภาพ พบวา มโีรงเรยีนอนามยัการเจรญิพนัธุและสขุภาพทางเพศในบางพืน้ทีท่ีม่คีวามพรอม 

แตอยูในระยะเริ่มดําเนินการ และยังไมสามารถติดตามและประเมินผลลัพธได เปาหมายที่ ๓.๓ หนวยงานที่



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๓๔

เกีย่วของมกีารจัดบรกิารดานอนามยัการเจรญิพนัธุ บานพักฉุกเฉินและสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย 

ไดจดับรกิารดานอนามยัการเจรญิพนัธุทีค่รบวงจร ไดมาตรฐาน แตยังไมครอบคลมุในวงกวาง และลกัษณะงาน

เปนงานเชิงรับมากกวาเชิงรุก 

  ๓.๔ ผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ ๔ เปาหมายที่ ๔.๑ ทุกจังหวัดจัดตั้ง

คณะอนุกรรมการ พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุระดับจังหวัด พบวา ทุกจังหวัดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ ระดับจังหวัด เปาหมายที่ ๔.๒ ทุกจังหวัดมีแผนแมบท การจัดการดานอนามัย

การเจริญพันธุ ยังไมสามารถสรุปไดวา ทุกจังหวัดมีการจัดทําแผนแมบทดานอนามัยการเจริญพันธุ 

  ๓.๕ ผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ ๕ มี ๑ เปาหมายคือประกาศใช

พระราชบญัญตัคิุมครองสทิธอินามยัการเจริญพนัธุ และผลักดนัสูการปฏบิตัอิยางไดผล แตไมบรรลตุามเปาหมาย

เนื่องจากพระราชบัญญัติไมผานการพิจารณา

   ๓.๖ ผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ ๖ เปาหมายที่ ๖.๑ มีระบบเฝาระวัง

สถานการณอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศ พบวา ยังไมมีระบบเฝาระวังปญหาสถานการณอนามัย

การเจรญิพนัธุทีมี่ประสทิธภิาพ เน่ืองจากขอมลูรายงานของแตละหนวยงานไมตรงกนั เปาหมายที ่๖.๒ มนีวตักรรม

และการจัดการองคความรูดานอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศ หนวยงานที่เก่ียวของมีการจัดการ 

องคความรูและผลิตนวัตกรรมบางแตยังขาดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีระดับชาติ          

  ๓.๗ ผลกระทบการดําเนินงาน เปาประสงคที่ ๑ คนทุกเพศทุกวัยมีอนามัยการเจริญพันธุที่ดี  

โดยเฉพาะ เรื่องสุขภาพทางเพศในกลุมวัยรุน บนหลักความสมัครใจ เสมอภาคและทั่วถึง ยังไมบรรลุผลสําเร็จ

เพราะยังไมครอบคลุมคนทุกวัย ไมเห็นหลักฐานการใหบริการบนหลักความสมัครใจและเสมอภาค และวัยรุน

ไมสามารถเขาถึงบริการ คุมกําเนิดตามความตองการได เพราะเจตคติเชิงลบของผูใหบริการ เปาประสงคที่ ๒ 

เพ่ือเสริมสรางครอบครวัใหเขมแขง็ อบอุนและมคีณุภาพ การเกิดทกุรายตองเปนทีป่รารถนา ปลอดภยั และมีคณุภาพ 

ยังไมบรรลุผลสําเร็จเพราะ ยังไมครอบคลุมกลุมวัยรุนที่ตั้งครรภไมพรอมและตองการยุติการตั้งครรภ 

 ขอเสนอแนะ 

 ๑. ทกุฝายควรผลักดนัปญหาอนามยัการเจรญิพนัธุทีส่าํคญั เชน ปญหาการตัง้ครรภในวยัรุนเปนวาระ

เรงดวนของชาติ บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนรวมเปนคณะกรรมการแหงชาติ มีนายกรัฐมนตรี

หรือ รองนายกรัฐมนตรีฝายกิจการพิเศษเปนประธาน จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรชาติ เพื่อแกไขปญหา 

กําหนดนโยบาย และยุทธศาสตรแตละขอตามภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาเจาภาพรับผิดชอบ เชน 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยเนนการสรางเสรมิภมูคิุมกนัใหครอบครวัเขมแขง็มคีณุภาพ 

กระทรวงสาธารณสุขเนนการใหบริการดานอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ

เนนพัฒนาระบบการเรยีนรู ทัง้ในและนอกระบบการศกึษา เพ่ือพัฒนาทกัษะชวีติและสรางเจตคตทิางเพศทีเ่หมาะสม 

กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศเนนการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อสรางความรูความเขาใจ

ในระดบัชมุชน กระทรวงวฒันธรรมเนนเร่ืองการเฝาระวงัสือ่ทีไ่มเหมาะสม รณรงคสรางจติสาํนกึและความตระหนกั

ในเร่ือง พฤตกิรรมทางเพศ โดยจัดทาํคูมอืการวางแผนดําเนนิงาน ตดิตามกาํกบัและประเมนิผล และการแกไขปญหา

ที่จะเกิดขึ้นเพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน และจัดประชุมรวมกันระหวางหนวยงานสวนกลางกับสวนภูมิภาค

เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ 



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๓๕

 ๒. หนวยงานทีเ่กีย่วของ ควรรวมกาํหนดกจิกรรม/มาตรการดําเนนิงาน ตัวชีว้ดัผลผลติและผลลพัธ

ที่ชัดเจน สามารถติดตามกํากับและประเมินผลไดโดยใชขอมูลจากรายงานประจําที่มีอยู และนําไปสูการจัดทํา

คําของบประมาณ ควรระบุผูรับผิดชอบหรือเจาภาพหลักของงานที่ชัดเจนตามมาตรการที่สําคัญ ไมควรระบุ

การเปนเจาภาพรวมหลายหนวยงาน ซึง่จะยากตอการตดิตามและประเมินผล โครงการใดทีม่คีวามคลายคลงึกนั

ระหวางหนวยงาน ควรจัดทําเปนแผนงานความรวมมือระหวางหนวยงานเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 

 ๓. หนวยงานระดบัจงัหวดั ควรทาํงานรวมกนัในรปูแบบคณะกรรมการระดบัจงัหวดั โดยมีผูวาราชการ 

จงัหวดัเปนประธานใหมากขึน้ เพือ่ขยายขดีความสามารถของการดําเนนิงาน ลดความซ้ําซอน และใชทรพัยากร

รวมกัน 

  ๔. กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย ควรขยายขอบเขตการดาํเนนิงานสรางเครอืขาย 

ผูนําทางความคิด เพื่อเฝาระวังและปองกันปญหาการตั้งครรภในวัยรุนในแตละชุมชนใหครอบคลุมทุกตําบล 

โดยใหศูนยพัฒนาครอบครัว และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมจัดเวทีประชาคม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ดึงแกนนําชุมชนและผูปกครองวัยรุนเขามาเปนแนวรวมดําเนินงาน และควรจัดสรรงบประมาณใหเกิดการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ืองและเปนงานประจําในระดับพื้นที่ ในโครงการเสริมสรางความรัก ความเขาใจระหวาง

คูสมรสทีแ่ตงงานใหม ใหเกดิการเรยีนรูทีจ่ะสรางครอบครวัใหเขมแข็ง มสีมัพนัธภาพทีด่ตีอกนัในการเริม่ตนใช

ชวีติครอบครวั ควรใหศนูยพฒันาครอบครวัรวมกับองคกรปกครองทองถ่ินและชมุชนเปนผูดาํเนนิการ และควรมี

บทบาทในการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อใหการสงเคราะหมารดาวัยรุนเพิ่มขึ้น โดยจัดทําแผนงานและสนับสนุน

งบประมาณเพื่อการดําเนินงานของบานพักฉุกเฉิน เพื่อชวยเหลือเด็กและสตรีที่ประสบปญหา โดยมีศูนยพึ่งได

เปนเครือขาย

 ๕. กระทรวงมหาดไทย และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ควรรวมกาํหนดเกณฑตวัชีวั้ดคณุภาพการเลีย้งดขูองทารกและเดก็ ท้ังในบริบทของครอบครัวและของหนวยงานเอง 

เพื่อการติดตามกํากับและประเมินผล และสรางมาตรฐานการดําเนินงาน 

 ๖. กระทรวงศึกษาธิการ ควรเรงผลักดันในเชิงนโยบาย ใหโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจําอําเภอ

และประจําจังหวัดทกุแหง จดัตัง้โรงเรยีนอนามยัการเจริญพนัธุและสขุภาพทางเพศทีม่คีลนิกิสขุภาพวยัรุนในโรงเรยีน

และกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินมาตรฐานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใหการจัดตั้งโรงเรียน

อนามัยการเจริญพันธุเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น ไดแก รอยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ที่มีการจัดต้ัง

เปนโรงเรียนอนามัยการเจริญพันธุ รอยละของครูในแตละโรงเรียนท่ีผานการอบรมเรื่องเพศศึกษาและทักษะ

ชีวิต และทกัษะการเปนครทูีป่รึกษา กาํหนดใหการเรยีนการสอนเรือ่งเพศศกึษาและทกัษะชวิีต เปนกิจกรรมภาค

บังคับที่ทุกสถาบันการศึกษาในทุกระดับตองดําเนินการ โดยบรรจุลงในเนื้อหารายวิชาสุขศึกษาหรือสรางเสริม

ประสบการณชวีติ ทีเ่นนการทาํกิจกรรม ผานกระบวนการกลุมใหเยาวชนมสีวนรวม โดยรวมมอืกบัหนวยงานอืน่ 

เชน กระทรวงสาธารณสขุ มหาวิทยาลยั หรอืองคการแพธ เพือ่พฒันาศักยภาพครูใหจดัการเรยีนการสอน ตดิตาม

และประเมนิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชรูปแบบกิจกรรม Peer to Peer เปนตนแบบดําเนินงานในวงกวาง 

 ๗. กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร ควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของ

กับวัยรุน และจัดตั้งคลินิกสุขภาพวัยรุนในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือ

ศูนยบริการสาธารณสุข ที่มีศักยภาพและมีความพรอม โดยอาศัยความรวมมือกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๓๖

ในพื้นที่และนักเรียน แกนนํา และควรจัดบริการแจกถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมกําเนิดฟรี ในสถานที่ที่วัยรุน

สามารถเขาถึงไดงาย โดยไมตองกังวลการตําหนิจากผูปกครองและครู เชน หนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล หนาโรงพยาบาลชุมชน หรือหนาศูนยบริการสาธารณสุขประจําเขต ที่เด็กหยิบไดโดยไมตองลงทะเบียน

มารับบริการ และควรแนบแผนพับ คําอธิบายวิธีใชที่ถูกตองแจกควบคูกันไปดวย

 ๘. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสือ่สาร ควรใหความสาํคญักบัโครงการพฒันาศูนยการเรยีนรู 

ในชุมชน และควรลงทุนเพื่อขยายความครอบคลุมในทุกชุมชน เพื่อใหการเผยแพรขอมูลความรูเรื่องเพศศึกษา

และทักษะชีวิตเขาสูกลุมวัยรุนไดอยางทั่วถึง     

 ๙. กระทรวงวฒันธรรม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสือ่สาร ควรรวมมอืจดัทาํโครงการ 

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุน เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ในการรณรงค ผานส่ือทางโทรทศัน หรือวทิยุกระจายเสยีง เพือ่ปองกนัการตัง้ครรภในวยัรุน การเรยีนรูเรือ่งเพศศกึษา

และทักษะชีวิต ที่มีความครอบคลุมกลุมเยาวชนในวงกวาง 

 ๑๐. องคกรภาคเอกชนและธรุกจิ ท่ีมบีทบาทในการปองกนัและแกไขปญหาการต้ังครรภในวยัรุน เชน 

องคการแพธ สมาคมวางแผนครอบครวัแหงประเทศไทย บานพกัฉกุเฉนิ สมาคมพัฒนาประชากร ฯลฯ ควรประชมุ 

ระดมสมองกับหนวยงานภาครัฐทีเ่กีย่วของ เพือ่รวมจดัทาํโครงการทีภ่าคเอกชนสามารถดาํเนนิการไดตามความถนดั 

และความเชีย่วชาญ เชน องคการแพธ เนนเรือ่งเพศศกึษาและการพฒันาทักษะชวีติในเยาวชน สมาคมวางแผน 

ครอบครวัแหงประเทศไทย และสมาคมพฒันาประชากร เนนเรือ่งการคมุกาํเนดิและยุตกิารตัง้ครรภ บานพกัฉกุเฉนิ 

เนนการดแูลเดก็และสตรท่ีีอยูในภาวะยากลาํบาก ฯลฯ และกาํหนดวงเงนิงบประมาณในแตละกิจกรรม เพือ่เสนอ

ขอรบัการสนบัสนุนจากแหลงทนุ เชน สาํนักงานกองทนุการสรางเสรมิสขุภาพ 

 ๑๑. หนวยงานในพื้นที่ ควรใหความสําคัญกับปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน โดยจัดตั้งอําเภอ 

อนามัยการเจรญิพนัธุ โรงพยาบาลในพืน้ทีจ่ดัตัง้คลนิกิสุขภาพวยัรุน และประสานความรวมมอืกบัโรงเรยีน สาํนกังาน 

สาธารณสุขจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และศูนยพัฒนาครอบครัว 

เพื่อรวมกันดําเนินงานอยางครบวงจร ควรจัดเวทปีระชาคมเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรูในชุมชนเร่ืองการดแูลบตุรและ

เฝาระวงัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ โดยมรีะบบคอยชวยเหลอืพอแมผูปกครองทีต่องการคาํปรกึษา เพือ่การจัดการ

ที่เหมาะสม 

 ๑๒. หนวยงานทีเ่ก่ียวของ ควรรวมกนัเปนเจาภาพเกบ็รวบรวมขอมลูสถิต ิ และพฒันาโปรแกรมบนัทึก

ขอมูลที่ไดมาตรฐานใหแตละหนวยงานนําไปติดตั้งและใชบันทึก เพื่อสะดวกตอการเช่ือมตอขอมูลในภาพรวม 

ควรรวมกนัจดัทําคูมอืการใหนิยามหรอืคําอธบิายตวัชีว้ดัสถานการณปญหาอนามยัการเจรญิพนัธุทีเ่ขาใจตรงกนั 

เพือ่เก็บรวบรวม ขอมลูทีไ่ดมาตรฐาน โดยควรกาํหนดกรอบของเวลารายงานการตดิตามเฝาระวงัปญหาสถานการณ 

เชน ทุก ๖ เดอืน หรอื ๑ ป ควรรวมกนัเปนเจาภาพระดมสมองจดัทาํชดุโครงการวจิยัรวมกนัระหวางหนวยงาน โดยเชิญ

แหลงทุนเขารวมรับฟง เพื่อสรางการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศ

อยางตอเนือ่ง ควรรวมกนัจดัเวทีแลกเปล่ียนเรยีนรูเพือ่ถอดบทเรยีนการดาํเนนิงานพฒันานวตักรรมหรอืงานวิจยั 

โดยเฉพาะประเดน็ การตัง้ครรภในวยัรุน และควรรวมกนัจัดทาํระบบฐานขอมลูผลงานวจัิย และนวตักรรมดาน

อนามัยการเจริญพันธุ 



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๓๗

ภาคผนวก ๕



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๓๘



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๓๙



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๔๐

ภาคผนวก ๖



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๔๑



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๔๒



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๔๓

ภาคผนวก ๗

รายนามผูเขารวมยกรางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ 

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 

วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ

๑. นายแพทยณรงคศักดิ์  อังคะสุวพลา ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

๒. ศ.เกียรติคุณ พญ.เพ็ญศรี  พิชัยสนิธ ที่ปรึกษาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร                             

มหาวิทยาลัยมหิดล

๓. ศ.คลินิก พญ.วิบูลพรรณ  ฐิตะดิลก อดีตประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย 

๔. ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

๕. แพทยหญิงนันทา  อวมกุล ที่ปรึกษาสํานักอนามัยการเจริญพันธุ

๖. ดร.วาสนา  อิ่มเอม ผูชวยผูแทนกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติประจํา

ประเทศไทย  

๗. รศ.พลโท นพ.วิโรจน  อารียกุล ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย

๘. ศ.ดร.วรเวศม  สุวรรณระดา คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๙. นายแพทยกฤช  ลี่ทองอิน  ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

๑๐. รศ.ดร.วิพรรณ  ประจวบเหมาะ วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๑๑. นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต รองผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๒   

นครสวรรค

๑๒. รศ.นพ.กําธร  พฤกษานานนท คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๑๓. นายสันติสุข  สันติศาสนสุข ผูอํานวยการศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียน  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔. พญ.ยุพยง  แหงเชาวนิช  เลขาธิการมูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย

๑๕. นางเตือนใจ  บุรพรัตน นายกสมาคมผูนําสตรีพัฒนาชุมชนไทย

๑๖. นายมนตรี  เภกะนันทน ผูอํานวยการสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยฯ

๑๗. นางยุพา  พูนขํา ที่ปรึกษาสํานักอนามัยการเจริญพันธุ

๑๘. นางสุวารี  วงศโรจนานันท ที่ปรึกษาสํานักอนามัยการเจริญพันธุ



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๔๔

๑๙. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๐. นางสาวจิตติมา  ภาณุเตชะ  ผูจัดการแผนงานสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสรางความเขาใจ

เรื่องสุขภาพผูหญิง

๒๑. นางสาวภาวนา  เหวียนระวี ผูอํานวยกรมูลนิธิแพธทูเฮลท

๒๒. นายอาคม  ศาณศิลปน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ

๒๓. นายวิลาศ  โลหิตกุล ผูอํานวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

๒๔. นางสาวจารวี  รัตนยศ หัวหนางานแผนงานสนับสนุนระบบบริการสงเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรค สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

๒๕. ผูแทนสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

๒๖ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๒๗ ผูแทนกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

๒๘. ผูแทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

๒๙. ผูแทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

๓๐. ผูอํานวยการสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี

๓๑. ผูแทนมูลนิธิรักษไทย

๓๒. ผูแทนมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๔๕

ภาคผนวก ๘



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๔๖



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๔๗

ภาคผนวก ๙



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ๔๘



นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ๔๙




