
ครอบครัวเป	นสุข มีลูกเม่ือพร�อม  
 

ลูกเป็นเสมือนแกว้ตาดวงใจของพอ่แม่ ทุกครอบครัวปรารถนาที!จะใหลู้กเกิดมามีร่างกายแขง็แรง พฒันาการสมวยั ฉลาด
สติปัญญาดีและปรับตวัไดดี้ ไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็เบียดเบียน ไม่พิการ หรือตายก่อนวยัอนัสมควร ส่วนผูที้!เป็นแม่เองก็คงไม่
อยากจะประสบปัญหาสุขภาพเสื!อมโทรม หรือตอ้งตายเพราะการตั-งครรภแ์ละการคลอด ปัญหาเหล่านี- ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ที!แม่มีลูกมาก มีลูกถี! มีลูกเมื!ออายนุอ้ยหรือมากเกินไป ถา้ครอบครัววางแผนใหมี้ลูกเมื!อพร้อมทั-งทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ
และสังคม ก็จะช่วยใหชี้วติแม่ลูกปลอดภยัและครอบครัวมีความสุข 
 

ในประเทศไทยมีทารก ๑ ใน ๑๐ ที!เกิดจากแม่วยัรุ่นที!มีอายุนอ้ยกวา่ ๒๐ ปี โดย ๑ ใน ๕ จะเกิดจากแม่ที!ไม่พร้อม หรือไม่
ตั-งใจที!จะตั-งครรภ ์และ แม่วยัรุ่นจะใหก้าํเนิดทารกแรกเกิดนํ-าหนกันอ้ยเป็น ๒.๘ เท่าของแม่วยัผูใ้หญ่อายุ ๒๐-๓๔ ปี 
 

ผูที้!ตั-งครรภที์!ไม่พร้อม รวมทั-งหญิงวยัรุ่น และอื!นๆ ซึ! งปรากฏการทาํแทง้ ทาํใหเ้ป็นปัญหาทั-งทางดา้นสุขภาพและเศรษฐกิจ 
จึงจาํเป็นที!ทุกครอบครัวจะตอ้งมีการวางแผนที!จะมีลูกเมื!อพร้อม 
 

ข้อมูลสนับสนุน 

 
คุณภาพของทารกที!จะเกิดมาแต่ละคน มีความสําคญัมากสําหรับครอบครัว ดังนั-น การตั-งครรภ์แต่ละครั- ง พ่อแม่จึงตอ้ง
วางแผนและเตรียมความพร้อมก่อน 

 

 
สุขภาพของแม่และลูกจะดีขึ-นอยา่งชดัเจน เมื!อครอบครัวมีการวางแผนให้ทั- งชายและหญิงพร้อมทางดา้นสุขภาพ ร่างกาย 
จิตใจ เศรษฐกิจและสงัคม 

 

 
อายขุองแม่ที!เหมาะสมในการตั-งครรภ ์คือ ระหวา่งอาย ุอาย ุ๒๐ - ๓๕ ปี และแม่ไม่ควรตั-งครรภเ์กิน ๔ ครั- ง  
 

 
ควรเวน้ช่วงห่างอยา่งนอ้ย ๒ ปี ก่อนมีลูกคนถดัไป เพราะการมีลูกถี!เกินไป เพิ!มความเสี!ยงต่อสุขภาพของแม่และลูก 

 
ในปัจจุบนัมีวธีิที!ปลอดภยัสาํหรับป้องกนัการตั-งครรภห์ลายอยา่ง ผูที้!ไดรู้้ เขา้ใจและใชว้ธีิการวางแผนครอบครัวที!ถูกตอ้ง
สามารถกาํหนดจาํนวนลูกที!ตอ้งการ เวลาที!ตอ้งการมีลูก และการเวน้ช่วงห่างที!เหมาะสมระหวา่งการเกิดของลูกแต่ละคน  

 

 
ทั-งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง มีความรับผิดชอบดว้ยกนัในเรื!องการวางแผนครอบครัวทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งรู้ และร่วมมือกนัปฏิบติั 
พื!อประโยชน์ต่อสุขภาพของตน และสมาชิกในครอบครัว  

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

คุณภาพของทารกที�จะเกดิมาแต่ละคน มีความสําคัญมากสําหรับครอบครัว ดังนั$น การตั$งครรภ์แต่ละครั$ง พ่อแม่ จึง

ต้องวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อน 
 

             ปัจจุบนัจาํนวนบุตรในแต่ละครอบครัวโดยเฉลี!ยมีไม่ถึง ๒ คน  เนื!องจากสุขภาพของแม่และลูกจะดีขึ-นอยา่งชดัเจน 

เมื!อครอบครัวมีการวางแผนใหท้ั-งชายและหญิงพร้อมทางดา้นสุขภาพ  ร่างกาย  จิตใจ เศรษฐกิจและสังคมหลายปัจจยั  การ

พฒันาเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจยัหนึ!งที!ทาํใหค้รอบครัวมีบุตรนอ้ยลง บทบาทของสตรีในสังคมที!เพิ!มมากขึ-น ค่าใชจ่้าย

ในการเลี-ยงดูบุตรที!สูงมากขึ-น การเป็นครอบครัวเดี!ยว การทาํงานในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแทนที!เกษตรกรรม ลว้น

แต่เป็นปัจจยัที!ทาํใหค้รอบครัวมีการคุมกาํเนิด ในสังคมไทย พบวา่ จาํนวนบุตรโดยเฉลี!ยของสตรีไทย ลดลงจากประมาณ ๖ 

คนเมื!อ ๕๐ ปีก่อน อตัราการคุมกาํเนิดในสตรีไทยสูงถึง ร้อยละ ๘๐  ดงันั-น  การตั-งครรภแ์ต่ละครั- งจึงตอ้งวางแผน  เตรียม

ความพร้อม  และดูแลใหดี้  เพื!อใหไ้ดบุ้ตรที!สมบูรณ์แขง็แรง และมีคุณภาพ 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

สุขภาพของแม่และลูกจะดีขึ$นอย่างชัดเจน เมื�อมีความพร้อมของครอบครัว ทั$งชายและหญงิ ทั$งทางด้านสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจ รวมทั$งด้านเศรษฐกจิและสังคม 

 

            สุขภาพของแม่และลูกอาจถูกกระทบกระเทือนจากโรคภยั และภาวะหลายอยา่ง เช่น โรคเอดส์ โรคธาลสัซีเมีย ภาวะ

ขาดสารอาหาร  ความเครียด  ตลอดจนความไม่พร้อมทางวฒิุภาวะของแม่ นอกจากแม่จะไม่สามารถดูแลตนเองไดดี้แลว้ ลูก

ก็จะเกิดปัญหาไม่สมบูรณ์แข็งแรง ติดโรคตั-งแต่เกิด หรือ โตขึ-นก็เสี!ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหวัใจ และ

โรคมะเร็ง เป็นตน้ ดงันั-น ก่อนแต่งงาน และก่อนตั-งครรภค์วรตรวจร่างกาย  เพื!อหาทางป้องกนัแกไ้ขโรคติดต่อทาง

พนัธุกรรม  โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  และภาวะอื!นๆเสียก่อน  รวมทั-งรับความรู้ที!เหมาะสมและถูกตอ้ง  และในช่วงก่อน

ตั-งครรภแ์ม่ควรจะไดรั้บยาเม็ดกรดโฟลิค   เพื!อป้องกนัภาวะความพิการแต่กาํเนิดของสมองและระบบประสาทของ

ลูก   สามารถรับบริการไดที้!คลินิกเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน และก่อนตั-งครรภใ์นโรงพยาบาลต่างๆ ทั!ว

ประเทศ  เพื!อใหท้ั-งคู่สมรสและบุตรมีสุขภาพแขง็แรง   

 

 

 

 



ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานทั$งชายและหญงิ 

๑. ตรวจร่างกายโดยแพทย ์ 

๒. ตรวจวดัความดนัโลหิต/ วดัชีพจร/ ชั!งนํ-าหนกั/ วดัส่วนสูง  

๓. ตรวจหาหมู่เลือด  

๔. ตรวจชนิดของกลุ่มเลือด  

๕. ตรวจนบัปริมาณ และชนิดของเม็ดเลือด  

๖. ตรวจหาเชื-อไวรัสตบัอกัเสบบี  

๗. ตรวจกามโรค หรือ ซิฟิลิส  

๘. ตรวจหาเชื-อไวรัสเอดส์  

๙. ตรวจปัสสาวะอยา่งสมบูรณ์  

๑๐. ตรวจหาความผดิปกติทางพนัธุกรรมของเมด็เลือดแดง  

๑๑. ตรวจหาภูมิคุม้กนัหดัเยอรมนั (เฉพาะฝ่ายหญิง) 

 

การวางแผนมีลูก และการเว้นช่วงมีลูก  
 

วธีิที�ฝ่ายชายเป็นผู้ใช้  

๑. การผา่ตดัทาํหมนั  

๒. การใชถุ้งยางอนามยั    
 

วธีิที�ฝ่ายหญิงเป็นผู้ใช้ 

๑. การกินยาคุมกาํเนิด 

๒. การฉีดยาคุมกาํเนิด  

๓. การใชห่้วงอนามยั 

๔. การฝังยาคุมกาํเนิด  

๕. การใชถุ้งยางอนามยัสุภาพสตรี  

๖. ฝาครอบปากมดลูก 

๗. ห่วงสอดช่องคลอด  

๘. ยาฆ่าอสุจิ 

๙. แผน่แปะผิวหนงั 

๑๐. นบัวนัปลอดภยั 

๑๑. การผา่ตดัทาํหมนั 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

อายุของแม่ที�เหมาะสมในการตั$งครรภ์ คือ ระหว่างอายุ อายุ ๒๐ - ๓๕ ปี และแม่ไม่ควรตั$งครรภ์เกนิ ๔ ครั$ง  

 

๓.๑ ทุกปีจะมีผูห้ญิงในโลกนี-จาํนวนกวา่ ๕ แสนคน เสียชีวติเนื!องจากปัญหาเกี!ยวกบัการตั-งครรภแ์ละการคลอด
ลูก สาํหรับหนึ!งคนที!ตายจะมีอีก ๓๐ คน ที!ประสบปัญหาจนมีการเจบ็ป่วยรุนแรง การวางแผนครอบครัวจึงมี
ส่วนสาํคญัในการป้องกนัการตาย การเจบ็ป่วย และพิการเหล่านี-  

๓.๒ ผูห้ญิงที!มีอายรุะหวา่ง ๒๐–๓๕ ปี  จะมีความสมบูรณ์พร้อมทั-งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม มีผลใหก้าร
ตั-งครรภแ์ละการคลอดมีความปลอดภยัทั-งแม่และลูก  ดงันั-น ผูห้ญิงและครอบครัวควรไดรั้บรู้ถึงความเสี!ยง
ของการตั-งครรภก่์อนอายุ  ๒๐ ปี และหลงัอาย ุ๓๕ ปี 

๓.๓ แม่ที!ตั-งครรภก่์อนอาย ุ๒๐ ปี  ร่างกายของตนเองยงัเติบโตไม่เตม็ที! จึงมกัจะคลอดลูกก่อนกาํหนด ลูกมี
นํ-าหนกัตวัแรกเกิดนอ้ย มีความเสี!ยงมากกวา่ปกติที!จะเจบ็ป่วยและตายในช่วงขวบปีแรก ส่วนตวัแม่วยัรุ่นก็มี
ความเสี!ยงต่อโรคโลหิตจาง ความดนัโลหิตสูงขณะตั-งครรภ ์หรือคลอดยาก  สาํหรับดา้นจิตใจยงัมีอารมณ์
แปรปรวนไดง่้ายจึงยงัไม่พร้อมที!จะเป็นแม่ ในพื-นที!ซึ! งผูห้ญิงแต่งงานเร็ว จึงควรวางแผนครอบครัว เพื!อ
ชะลอการมีลูกคนแรกจนกวา่แม่จะมีอาย ุ๒๐ ปีขึ-นไป   

๓.๔ แม่ที!ตั-งครรภห์ลงัอาย ุ๓๕ ปี และแม่ที!ตั-งครรภม์ากกวา่ ๔ ครั- ง มกัมีปัญหาในการคลอด และมีโรคแทรกซอ้น
ไดง่้าย เช่น ตกเลือด  ความดนัโลหิตสูง ลูกที!เกิดมามกัจะมีนํ-าหนกัตวันอ้ยและไม่แขง็แรง และเพิ!มความเสี!ยง
ต่อความพิการและปัญญาอ่อน 

๓.๕ สาํหรับแม่ที!ตั-งครรภก่์อนอาย ุ๒๐ หรือ หลงัอาย ุ๓๕ ปี  อยา่ปกปิด หรืออยา่อาย  ตอ้งมาฝากทอ้งเพื!อไดรั้บ
การบาํรุงครรภ ์ และควรใหค้รอบครัวไดรั้บรู้เพื!อไดช่้วยกนัดูแล  

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

ควรเว้นช่วงห่างอย่างน้อย ๒ ปี ก่อนมีลูกคนถัดไป เพราะการมีลูกถี�เกนิไป เพิ�มความเสี�ยงต่อสุขภาพของแม่และลูก 
 

๔.๑ แม่ควรเวน้ช่วงห่างของการมีลูกอยา่งนอ้ย ๒ ปี เพื!อสุขภาพที!ดีของแม่และลูก และลดอตัราการตายลงเกือบร้อย
ละ ๕๐ 

๔.๒ การมีลูกถี!เกินไป ระยะห่างนอ้ยกวา่ ๒ ปี ลูกมกัจะเกิดก่อนกาํหนด มีนํ-าหนกัตวัแรกเกิดนอ้ย ร่างกายไม่
แขง็แรง เลี-ยงยาก เจริญเติบโตไม่ดี มีพฒันาการไม่สมวยั มีปัญหาในการเรียนรู้ อาจตายในช่วงขวบปีแรก
มากกวา่เด็กแรกเกิดที!มีนํ-าหนกัปกติถึง ๔ เท่า 

๔.๓ แม่ที!มีลูกถี! และมากเกินไป จะมีสุขภาพทรุดโทรม เพราะร่างกายยงัไม่กลบัคืนสู่สภาพปกติ จึงตอ้งการเวลาพกั
ฟื- นบาํรุงสุขภาพก่อนที!จะตั-งครรภค์รั- งต่อไป 



๔.๔ การมีลูกห่างกนัอยา่งนอ้ย ๒ ปี พอ่แม่จะมีเวลาเอาใจใส่ อบรมเลี-ยงลูกแต่ละคนไดอ้ยา่งเตม็ที! และจะไดมี้เวลา
ใหลู้กคนโตเตรียมตวัเตรียมใจยอมรับการมีนอ้งคนใหม่ 

๔.๕ การมีลูกแต่ละคนทาํใหค้รอบครัวใชจ่้ายเพิ!มขึ-น ดงันั-น การเวน้ช่วงการมีลูกใหห่้างจะช่วยใหพ้อ่แม่มีโอกาส
เก็บออมเงินทอง เตรียมไวเ้พื!อความมั!นคง และความสุขของครอบครัว 

๔.๖ ร่างกายของแม่มกัจะอ่อนลา้จากการตั-งครรภบ์่อยๆ การคลอด การใหน้มลูกและเลี-ยงดูลูกเล็กๆ หลายคนต่อๆ 
กนั โดยเฉพาะเมื!อเวน้ช่วงห่างนอ้ยกวา่ ๒ ปี และมีลูก ๔ คน แม่จะเสี!ยงต่อปัญหาสุขภาพมากขึ-น เช่น โรค
โลหิตจาง และตกเลือด 

๔.๗ การตั-งครรภค์รั- งที! ๔ ขึ-นไป แม่มกัมีปัญหาสุขภาพ มีภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการตั-งครรภแ์ละการคลอดได้
บ่อย เช่น โลหิตจาง ตกเลือด แทง้ ทั-งยงัเสี!ยงต่อการเป็นมะเร็งมดลูก 

๔.๘ ลูกคนที! ๔ ขึ-นไป จะมีความเสี!ยงเพิ!มขึ-น อาจจะตายตั-งแต่อยูใ่นครรภ ์หรือมีนํ-าหนกัแรกเกิดนอ้ย เสี!ยงต่อความ
พิการเจบ็ป่วยไดง่้าย มีโอกาสตายในช่วงปีแรกไดม้ากกวา่ 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

ปัจจุบันมีวธีิที�ปลอดภัยสําหรับการป้องกนัการตั$งครรภ์หลายอย่าง ผู้ที�ได้รู้เข้าใจ และใช้วธีิการวางแผนครอบครัวที�

ถูกต้อง สามารถกาํหนดจํานวนลูกที�ต้องการ เวลาที�ต้องการมีลูก และการเว้นช่วงห่างที�เหมาะสมระหว่างการเกดิของลูกแต่

ละคน  

 

๕.๑ คู่สมรสควรมีความพร้อมทั-งทางร่างกายและจิตใจ คือ มีสุขภาพแขง็แรง ไม่เจบ็ป่วยบ่อย ไม่เป็นโรคที!ถ่ายทอด
ทางเพศสัมพนัธ์และพนัธุกรรม มีความตอ้งการดูแลลูก และตั-งใจอบรมเลี-ยงลูกดว้ยความเสียสละอดทน 
รวมทั-งมีรายไดเ้พียงพอที!จะเลี-ยงลูก 

๕.๒ ปัจจุบนัมีวธีิที!ปลอดภยัและไดผ้ลดี ในการป้องกนัการตั-งครรภห์ลายอยา่ง ซึ! งทุกคนสามารถไปปรึกษาหาวธีิที!
เหมาะสม และรับบริการไดที้!สถานีอนามยั สถานบริการสุขภาพ หรือโรงพยาบาล ทุกแห่ง ทั-งนี-  การใชถุ้งยาง
อนามยัเป็นวธีิที!ดีสาํหรับการป้องกนัทั-งการตั-งครรภแ์ละโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ รวมทั-งโรคเอดส์ 

๕.๓ การเลี-ยงลูกดว้ยนมแม่เพียงอยา่งเดียวในช่วง ๖ เดือนแรก โดยใหน้มตามความตอ้งการของลูกสามารถป้องกนั
การตั-งครรภไ์ด ้ร้อยละ ๙๘ หากประจาํเดือนยงัไม่มา 

๕.๔ พอ่แม่ควรวางแผนการมีลูกเมื!อครอบครัวมีความพร้อม โดยมีลูกไม่เกิน ๒ คน และกาํหนดช่วงห่างของการมี
ลูกอยา่งนอ้ย ๒ ปี ขึ-นไป เพื!อที!พอ่แม่จะไดเ้ลี-ยงดูลูกดว้ยความเอาใจใส่ และส่งเสริมใหลู้กเจริญเติบโตอยา่งมี
คุณภาพ 

 

 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

ทั$งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง มีความรับผดิชอบด้วยกนัในเรื�องการวางแผนครอบครัว ทุกคนจงึจําเป็นต้องรู้ 

และร่วมมือกนัปฏิบัต ิเพื�อประโยชน์ต่อสุขภาพของตน และสมาชิกในครอบครัว 
 

๖.๑ ทั-งผูช้ายและผูห้ญิง มีความรับผดิชอบร่วมกนัที!จะป้องกนัการตั-งครรภที์!ไม่พึงปรารถนา คู่สมรสควรรับการ
ตรวจสุขภาพและตรวจเลือดก่อนแต่งงานและก่อนการมีลูก เพื!อรับการดูแลรักษาและคาํปรึกษาจะไดล้ดความ
เสี!ยงต่อสุขภาพของแม่และลูก เช่น โรคที!ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม เชื-อเอชไอวทีี!ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก โรคหวัใจ 
โรคคอพอก 

๖.๒ พอ่และแม่เรียนรู้จากเจา้หนา้ที!สาธารณสุข และศึกษาดว้ยตนเองจากสื!อต่างๆ ในเรื!องการอบรมเลี-ยงดูลูก และ
การดูแลสุขภาพ ตั-งแต่ระยะตั-งครรภจ์นถึงการคลอดและหลงัคลอดอยา่งต่อเนื!องและสมํ!าเสมอ ทาํใหพ้อ่แม่
ร่วมกนัอบรมเลี-ยงดูเด็กใหมี้สุขภาพที!ดี เจริญเติบโตและมีพฒันาการ 

๖.๓ ในการวางแผนชีวติครอบครัว นอกจากความพร้อมทางเศรษฐกิจแลว้ พอ่แม่จะตอ้งมีความตั-งใจและตอ้งการมี
ลูก พร้อมที!จะแบ่งเวลา เสียสละ อดทน เอาใจใส่ในการอบรมเลี-ยงดูลูกดว้ยความรักความเขา้ใจ และ
ปรับเปลี!ยนวธีิการใหเ้หมาะสมกบัวยัและระดบัพฒันาการของลูก ตั-งแต่แรกเกิดจนถึงวยัรุ่น 

 


