
นพ.บญุฤทธ์ิ สขุรัตน์ 
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย 

ป๊ัมลกู...เพื่อชาติ??? 



“พลงัสืบทอดพนัธุ”์ ของประชากรไทยลดลง 

2548 
2549 
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809,807 
802,924 
811,384 
797,356 
787,739 
766,370 
796,091 
818,975 
782,129 
776,370 

จ านวนเกดิ (คน)  ปี 

แหลง่ขอ้มลู: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   
จดัท าขอ้มลูโดย : สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล  

จ านวนเกดิ ปี 2548-2558 

พลงัสืบทอดพนัธุล์ดลงเหลือ 
 

  736,352 คน 

 

 ปี 2558 

พลงัสืบทอดพนัธุ ์หมายถึง  
“การท าหน้าท่ีของประชากรรุ่นต่อๆ มาในการสืบทอดเผา่พนัธุข์องคนไทยโดยการให้ก าเนิดลกู” 

(ปราโมทย ์ประสาทกลุ, 2559) 



อตัราเจรญิพนัธุร์วม (Total Fertility Rates - TFR)  
ท ัว่ประเทศและรายภาค ปี พ.ศ. 2553 - 2583 

  2553 2558 2563 2568 2573 2578 

ท ัว่ราชอาณาจกัร 1.62 1.62 1.55 1.49 1.43 1.36 

กรงุเทพมหานคร 1.36 1.36 1.3 1.25 1.2 1.14 

ปรมิณฑล 1.09 1.09 1.05 1 0.96 0.92 

กลางสว่นกลาง 1.54 1.54 1.48 1.42 1.36 1.3 

ตะวนัออก 1.69 1.69 1.63 1.56 1.49 1.43 

ตะวนัตก 1.76 1.76 1.69 1.62 1.55 1.48 

เหนอื 1.57 1.57 1.51 1.45 1.39 1.32 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 1.93 1.93 1.86 1.78 1.71 1.63 

ใต ้ 2 2 1.92 1.84 1.76 1.68 

ทีม่า : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583,ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

มีแนวโนม้ลดลง 

อยา่งต่อเน่ือง 



 
อตัราเกดิมชีพี อตัราตาย  

และอตัราเพิม่ตามธรรมชาตติอ่ประชากร 1,000 คน  
 

 อตัราเพิม่ประชากรลดลง จากรอ้ยละ 2.7 ในปี 2513 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 0.4  ในปี  2558  
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อตัราคลอดในกลุ่มหญงิอายุ 20-34 ปี 

ทีม่า : 1. ส านักอนามัยการเจรญิพันธุ ์ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสขุ  
         2. ขอ้มลูหญงิคลอดบตุรอาย ุ20-34 ปี จากส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ 
         3. ขอ้มลูประชากรกลางปีหญงิอาย ุ20-34 ปีจากส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ 

ความนิยมมีลกู นอ้ยลง 
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สรปุเหตผุล 
ทีท่ าใหเ้ด็กเกดินอ้ย 

หญิงไทยมีการศึกษาสงูขึน้ 
 แต่งงานช้าลง  

คนรุ่นใหม่มีค่านิยม 
อยู่เป็นโสดมากขึน้ 

ไม่อยากมีภาระ 

ภาวะมีบตุรยาก 

ยงัไม่มีแฟน ไม่เจอเน้ือคู่ กลวัเลีย้งลกูไมไ่ด ้ 

 
ไมม่คีนชว่ยเลีย้ง 

 

สภาพสงัคมไม่เอ้ือต่อ
การมีลกู 

เหตผุลอ่ืนๆ 
..................... 

 
 

เหตผุลอ่ืนๆ 
..................... 
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กลุม่เป้าหมายทีอ่ยากใหม้ลีกู 
1.  อายอุยูใ่นชว่งทีเ่หมาะสม (20-34 ปี) 
2. มคีวามพรอ้ม มคีวามต ัง้ใจ มกีารวางแผนในการมบีตุร 

การเตรยีมพรอ้มกอ่นเป็นแม ่
 เขา้รบัการปรกึษาและตรวจสขุภาพกอ่นต ัง้ครรภ ์
 เสรมิกรดโฟลกิ 3 เดอืนกอ่นต ัง้ครรภ ์เพือ่ป้องกนัทารก
พกิารแตก่ าเนดิ 

 เสรมิธาตเุหล็กสปัดาหล์ะคร ัง้ เพือ่ป้องกนัภาวะโลหติจาง 
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ท าไมตอ้งมลีกูเพือ่ชาต ิ? 

• อตัราสว่นประชากรวยัแรงงาน (15-59 ปี) 

 ตอ่ผูส้งูอาย ุ(60 ปีข ึน้ไป) 

ปี 
อตัราสว่นประชากรวยัแรงงาน 

 (15-59 ปี) ตอ่ผูส้งูอาย ุ(60 ปีข ึน้ไป) 

2553 5.1 

2563 3.4 

2573 2.2 

2583 1.7 

 เพือ่ด ารงไวซ้ึง่เผา่พนัธุไ์ทย 
 เพือ่ใหม้กีารเกดิไมต่ า่กวา่ 

750,000 คน เพือ่ทดแทนคนตาย
ปีละกวา่ 6 แสนราย 

 เตรยีมความพรอ้มเขา้สูส่งัคม
สงูอาย ุลดภาระพึง่พงิวยัแรงงาน
ตอ่ผูส้งูอาย ุซึง่คาดวา่ในอนาคต
วยัแรงงาน 1.7 คน จะตอ้ง
รบัผดิชอบผูส้งูอาย ุ 1 คน 

 เพือ่ใหม้แีรงงานในการพฒันา
ประเทศ ลดการพึง่พาแรงงาน 

    ขา้มชาต ิ



“นโยบายส่งเสริมการเกิดและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ” 



การต้ังครรภ์ 

โดยไม่ต้ังใจ 

การเกิดมา 
โดยไม่เป็นท่ีต้องการ 

การยุติการต้ังครรภ์ 

ท่ีไมป่ลอดภัย 

โดนท้ิง 

โดนท าร้าย ขาดความอบอุ่น 

“อาชญากรรม” 





 
นโยบายและยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

อนามยัการเจรญิพนัธุแ์หง่ชาต ิฉบบัที ่2 
 (พ.ศ.2560-2569)  

วา่ดว้ยการสง่เสรมิการเกดิและ                
การเจรญิเตบิโตอยา่งมคีณุภาพ 



  
 

  
 นโยบายการพฒันาอนามยัการเจรญิพนัธุแ์หง่ชาต ิ 

ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2560-2569)                                     
วา่ดว้ยการสง่เสรมิการเกดิและการเจรญิเตบิโตอยา่งมคีณุภาพ  

 
  

“รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมการเกิดเพิ่มขึ้นด้วยความสมัครใจ 
เพื่อเพียงพอส าหรับทดแทนประชากร  

และการเกิดทุกรายมีการวางแผน มีความตั้งใจ 
และมีความพร้อมในทุกด้าน  
น าไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย  

ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง 
 พร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ” 
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เป้าประสงค ์

► รักษาระดับอัตราการเจริญพันธุ์รวม ไม่ต  ากว่า 1.6  
► การเกิดทุกรายมีการวางแผน  มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่  ก่อนต้ังครรภ์ และได้รับความ

ช่วยเหลือในการมีบุตร 
► ส่งเสริมให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ได้รับการดูแลหลังคลอดที ดี เด็กได้รับการเลี้ยงดูในสิ งแวดล้อม

ที เอื้อต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย พร้อมที จะเรียนรู้ในช่วงวัยต่อไปอย่างมั นคง  

กลุม่เป้าหมาย 

►หญิง-ชายวัยเจริญพันธุ ์
►หญิงตั้งครรภ์ 
►เด็กอายุ 0-5 ปี 



ตวัชีว้ดัเป้าประสงค ์

 มกีารเกดิทีม่คีวามสมคัรใจ
เพิม่ข ึน้ เพือ่ทดแทนจ านวน

ประชากร 

การเกดิทกุราย 
มคีวามพรอ้ม 

 

ทารกแรกเกดิแข็งแรง 
พรอ้มเตบิโตอยา่ง 

มคีณุภาพ 

 จ านวนการเกดิ ไมน่อ้ย
กวา่ปีละ 700,000 คน 

 อตัราการเจรญิพันธุร์วม 
ไมต่ า่กวา่ 1.6 

 อตัราคลอดมชีพีในหญงิ 
อาย ุ20-34 ปี 

 รอ้ยละของหญงิ อาย ุ20-24 ปี
ทีใ่ชช้วีติคูอ่ยูก่นิฉันทส์ามี
ภรรยา (กอ่นอาย ุ15 ปี และ
กอ่นอาย ุ18 ปี) 

 อตัราการคลอดมชีพีในวยัรุน่ 
(อายรุะหวา่ง 10-14ปีและอายุ
ระหวา่ง 15-19 ปี) 

 รอ้ยละของหญงิวัยเจรญิพันธุ ์
(อายรุะหวา่ง 15-49 ปี) ทีม่ี
ความพงึพอใจตอ่ความตอ้งการ
ใชว้ธิกีารคมุก าเนดิสมัยใหม ่ 

 รอ้ยละของการตัง้ครรภท์ีม่กีาร
วางแผนมากอ่น 

 อตัราสว่นการตายมารดา 
 

 อตัราตายทารกแรกเกดิ 
 รอ้ยละทารกแรกเกดิ

น ้าหนักต า่กวา่เกณฑ ์
 รอ้ยละเด็กอาย ุ0-5 ปี    

มพัีฒนาการสมวยั 
 รอ้ยละเด็กอาย ุ0-5 ปี 

สงูด ีสมสว่น   



ยทุธศาสตร ์ 4 ขอ้ 
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          พฒันากฎหมาย นโยบายและยทุธศาสตร ์
         ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

ยทุธศาสตรท์ ี ่1  

                    พฒันาระบบบรกิารสาธารณสขุและ 
                       สรา้งการเขา้ถงึบรกิารอยา่งเทา่เทยีม   

ยทุธศาสตรท์ ี ่2  

            พฒันาระบบจดัสวสัดกิารสงัคม  
ยทุธศาสตรท์ ี ่3  

    

                                  พฒันาระบบสารสนเทศและการสือ่สาร 
                             สงัคม 

ยทุธศาสตรท์ ี ่4  



ตา่งชาตมิมีาตรการอยา่งไร ? 
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• โบนสัเด็กแรกเกดิและ 

       เงนิชว่ยเหลอืการเลีย้งดบูตุร 

• การชว่ยสมทบเงนิออม
ส าหรบัการเลีย้งบตุร 

• การพฒันาศนูยร์บัเลีย้งเด็ก 

• การลาเพือ่เลีย้งบตุรของ 

      พอ่แม ่

• การจดักจิกรรมใหค้นโสด 

     ไดรู้จ้กักนั 

• ยตุนิโยบาย one-child 
policy 

• ขยายการเกษยีณอาย ุ

• บรกิารส าหรบัดแูลเด็ก 

• การลาเพือ่เลีย้งดบูตุร 

• เงนิชว่ยเหลอืเพือ่สงเคราะห์
บตุร 

• การจดัและพฒันาสถานที่
ดแูลเด็ก 

• ชว่ยเหลอืภาวะมบีตุรยาก 

 

 

 

• ปรบัปรงุระบบการลา 
       เพือ่เล ีย้งบตุรท ัง้พอ่และแม ่
• การจา่ยคา่ตอบแทนส าหรบัพอ่

แมท่ีล่าเลีย้งดบูตุร 

• โบนสัทารก 

• เพิ่มการขยายตวัของที่รบั
เลีย้งเด็ก 

• การลาเพือ่เลีย้งดบูตุรของพอ่
แม ่

• การพฒันาการศกึษาของเด็ก 

• การลาเพือ่เลีย้งดบูตุร 

• สรา้งสมดลุระหวา่งการ
ท างานและชวีติครอบครวั 

• สรา้งสภาพแวดลอ้มที่
เหมาะสมส าหรบัการตดัสนิใจ
มบีตุร 

• การใหเ้งนิชว่ยเหลอืในการ
เลีย้งดบูตุร ถงึ 3 ปี 

สงิคโปร ์

จนี 

ญีปุ่น่ 

ออสเตรเลีย 

ฝรัง่เศส 

แคนาดา 
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มาตรการทีเ่อ ือ้ตอ่การเกดิและการเจรญิเตบิโต 
ในประเทศไทย 

 บรกิารวางแผนครอบครัว เชน่ การใหค้ าแนะน าปรกึษา
แกคู่ส่มรส รวมทัง้บรกิารคมุก าเนดิ 

 

 แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยั 10 ปี ( พ.ศ. 
2559-2568) ของกระทรวง พม. 

 ฝากทอ้งทกุที ่ฟรทีกุสทิธ ิการใหว้ติามนิเสรมิเหล็ก
และโฟลกิ  

 
 

 มาตรการภาษีเพือ่สนับสนุนการพัฒนาเด็กเล็ก ของ
กระทรวงการคลัง กรณีสนับสนุนการจัดตัง้ศนูยเ์ลีย้ง
เด็กในสถานประกอบกจิการเพือ่เป็นสวัสดกิารขัน้
พืน้ฐานใหแ้ก ่ลกูจา้งโดยไมถ่อืเป็นประโยชนเ์พิม่  

 

 คา่คลอดบตุร และการดแูลหลังคลอด (การใหบ้รกิาร
วัคซนี การเยีย่มบา้น) 

 

 การใหเ้งนิสงเคราะหบ์ตุร /ชว่ยเหลอืการเลีย้งดบูตุร 
 

 สทิธกิารลาคลอด / การลาคลอดเพือ่ชว่ยภรรยาเลีย้งดู
บตุรของขา้ราชการชาย 

 คา่ดอกเบีย้เงนิกูย้มืเพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย ใหไ้ดรั้บลดหยอ่น
ภาษีและยกเวน้ไดต้ามทีจ่า่ยจรงิ แตร่วมกนั ไมเ่กนิ 
100,000 บาท 

 มาตรการภาษี  
1)  คา่ลดหยอ่นส าหรับผูม้เีงนิได ้จากเดมิ 30,000  
      บาท เป็น 60,000 บาท  
2) คา่ลดหยอ่นส าหรับคูส่มรสของผูม้เีงนิไดจ้ากเดมิ 
      30,000 บาท เป็น 60,000 บาท       
3) คา่ลดหยอ่นบตุรจากเดมิคนละ 15,000 บาท และ 
      จ ากดัจ านวนไมเ่กนิ 3 คน เป็นคนละ 30,000 บาท  
      โดยไมจ่ ากดัจ านวนบตุร 

 การจัดตัง้มมุนมแมใ่นสถานประกอบกจิการ  มลูนธิศินูย์
นมแมแ่หง่ประเทศไทย รว่มมอืกบักรมสวัสดกิารและ
คุม้ครองแรงงาน กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดกิาร  และ
กรมอนามัย  โดยการสนับสนุนจาก ส านักงานกองทนุ
สนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)  ซึง่ในปี 2557 
มสีถานประกอบการทีจั่ดใหม้มีมุนมแมแ่ลว้ 1,108 แหง่  



A World 
Where Every Pregnancy is Wanted 


