ครอบครัวเปนสุข มีลูกเมื่อพรอม
ลูกเป็ นเสมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ ทุกครอบครัวปรารถนาที!จะให้ลูกเกิดมามีร่างกายแข็งแรง พัฒนาการสมวัย ฉลาด
สติปัญญาดีและปรับตัวได้ดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ไม่พิการ หรื อตายก่อนวัยอันสมควร ส่ วนผูท้ ี!เป็ นแม่เองก็คงไม่
อยากจะประสบปั ญหาสุ ขภาพเสื! อมโทรม หรื อต้องตายเพราะการตั-งครรภ์และการคลอด ปั ญหาเหล่านี-ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ที!แม่มีลูกมาก มีลูกถี! มีลูกเมื!ออายุนอ้ ยหรื อมากเกินไป ถ้าครอบครัววางแผนให้มีลูกเมื!อพร้อมทั-งทางร่ างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ
และสังคม ก็จะช่วยให้ชีวติ แม่ลูกปลอดภัยและครอบครัวมีความสุ ข
ในประเทศไทยมีทารก ๑ ใน ๑๐ ที!เกิดจากแม่วยั รุ่ นที!มีอายุนอ้ ยกว่า ๒๐ ปี โดย ๑ ใน ๕ จะเกิดจากแม่ที!ไม่พร้อม หรื อไม่
ตั-งใจที!จะตั-งครรภ์ และ แม่วยั รุ่ นจะให้กาํ เนิ ดทารกแรกเกิดนํ-าหนักน้อยเป็ น ๒.๘ เท่าของแม่วยั ผูใ้ หญ่อายุ ๒๐-๓๔ ปี
ผูท้ ี!ต- งั ครรภ์ที!ไม่พร้อม รวมทั-งหญิงวัยรุ่ น และอื!นๆ ซึ! งปรากฏการทําแท้ง ทําให้เป็ นปั ญหาทั-งทางด้านสุ ขภาพและเศรษฐกิจ
จึงจําเป็ นที!ทุกครอบครัวจะต้องมีการวางแผนที!จะมีลูกเมื!อพร้อม

ข้ อมูลสนับสนุน
คุณภาพของทารกที! จะเกิ ดมาแต่ละคน มี ความสําคัญมากสําหรับครอบครัว ดังนั-น การตั-งครรภ์แต่ละครั-ง พ่อแม่จึงต้อง
วางแผนและเตรี ยมความพร้อมก่อน
สุ ขภาพของแม่และลูกจะดี ข- ึนอย่างชัดเจน เมื!อครอบครัวมีการวางแผนให้ท- งั ชายและหญิงพร้อมทางด้านสุ ขภาพ ร่ างกาย
จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม
อายุของแม่ที!เหมาะสมในการตั-งครรภ์ คือ ระหว่างอายุ อายุ ๒๐ - ๓๕ ปี และแม่ไม่ควรตั-งครรภ์เกิน ๔ ครั-ง
ควรเว้นช่วงห่างอย่างน้อย ๒ ปี ก่อนมีลูกคนถัดไป เพราะการมีลูกถี!เกินไป เพิ!มความเสี! ยงต่อสุขภาพของแม่และลูก
ในปัจจุบนั มีวธิ ีที!ปลอดภัยสําหรับป้ องกันการตั-งครรภ์หลายอย่าง ผูท้ ี!ได้รู้ เข้าใจและใช้วธิ ีการวางแผนครอบครัวที!ถูกต้อง
สามารถกําหนดจํานวนลูกที!ตอ้ งการ เวลาที!ตอ้ งการมีลูก และการเว้นช่วงห่างที!เหมาะสมระหว่างการเกิดของลูกแต่ละคน
ทั-งฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง มีความรับผิดชอบด้วยกันในเรื! องการวางแผนครอบครัวทุกคนจึงจําเป็ นต้องรู ้ และร่ วมมือกันปฏิบตั ิ
พื!อประโยชน์ต่อสุขภาพของตน และสมาชิกในครอบครัว

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

คุณภาพของทารกทีจะเกิดมาแต่ ละคน มีความสํ าคัญมากสํ าหรับครอบครัว ดังนั$น การตั$งครรภ์ แต่ ละครั$ ง พ่ อแม่ จึง
ต้ องวางแผนและเตรียมความพร้ อมก่ อน
ปั จจุบนั จํานวนบุตรในแต่ละครอบครัวโดยเฉลี!ยมีไม่ถึง ๒ คน เนื!องจากสุ ขภาพของแม่และลูกจะดีข- ึนอย่างชัดเจน
เมื!อครอบครัวมีการวางแผนให้ท- งั ชายและหญิงพร้อมทางด้านสุ ขภาพ ร่ างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคมหลายปั จจัย การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็ นปั จจัยหนึ!งที!ทาํ ให้ครอบครัวมีบุตรน้อยลง บทบาทของสตรี ในสังคมที!เพิ!มมากขึ-น ค่าใช้จ่าย
ในการเลี-ยงดูบุตรที!สูงมากขึ-น การเป็ นครอบครัวเดี!ยว การทํางานในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแทนที!เกษตรกรรม ล้วน
แต่เป็ นปั จจัยที!ทาํ ให้ครอบครัวมีการคุมกําเนิ ด ในสังคมไทย พบว่า จํานวนบุตรโดยเฉลี!ยของสตรี ไทย ลดลงจากประมาณ ๖
คนเมื!อ ๕๐ ปี ก่อน อัตราการคุมกําเนิดในสตรี ไทยสู งถึง ร้อยละ ๘๐ ดังนั-น การตั-งครรภ์แต่ละครั-งจึงต้องวางแผน เตรี ยม
ความพร้อม และดูแลให้ดี เพื!อให้ได้บุตรที!สมบูรณ์แข็งแรง และมีคุณภาพ
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

สุ ขภาพของแม่ และลูกจะดีขึน$ อย่ างชั ดเจน เมือมีความพร้ อมของครอบครัว ทั$งชายและหญิง ทั$งทางด้ านสุ ขภาพ
ร่ างกายและจิตใจ รวมทั$งด้ านเศรษฐกิจและสั งคม
สุ ขภาพของแม่และลูกอาจถูกกระทบกระเทือนจากโรคภัย และภาวะหลายอย่าง เช่น โรคเอดส์ โรคธาลัสซี เมีย ภาวะ
ขาดสารอาหาร ความเครี ยด ตลอดจนความไม่พร้อมทางวุฒิภาวะของแม่ นอกจากแม่จะไม่สามารถดูแลตนเองได้ดีแล้ว ลูก
ก็จะเกิดปั ญหาไม่สมบูรณ์แข็งแรง ติดโรคตั-งแต่เกิด หรื อ โตขึ-นก็เสี! ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และ
โรคมะเร็ ง เป็ นต้น ดังนั-น ก่อนแต่งงาน และก่อนตั-งครรภ์ควรตรวจร่ างกาย เพื!อหาทางป้ องกันแก้ไขโรคติดต่อทาง
พันธุ กรรม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และภาวะอื!นๆเสี ยก่อน รวมทั-งรับความรู ้ที!เหมาะสมและถูกต้อง และในช่วงก่อน
ตั-งครรภ์แม่ควรจะได้รับยาเม็ดกรดโฟลิค เพื!อป้ องกันภาวะความพิการแต่กาํ เนิดของสมองและระบบประสาทของ
ลูก สามารถรับบริ การได้ที!คลินิกเตรี ยมความพร้อมก่อนแต่งงาน และก่อนตั-งครรภ์ในโรงพยาบาลต่างๆ ทัว!
ประเทศ เพื!อให้ท- งั คู่สมรสและบุตรมีสุขภาพแข็งแรง

ตรวจสุ ขภาพก่ อนแต่ งงานทั$งชายและหญิง
๑. ตรวจร่ างกายโดยแพทย์
๒. ตรวจวัดความดันโลหิ ต/ วัดชีพจร/ ชัง! นํ-าหนัก/ วัดส่ วนสู ง
๓. ตรวจหาหมู่เลือด
๔. ตรวจชนิ ดของกลุ่มเลือด
๕. ตรวจนับปริ มาณ และชนิ ดของเม็ดเลือด
๖. ตรวจหาเชื- อไวรัสตับอักเสบบี
๗. ตรวจกามโรค หรื อ ซิ ฟิลิส
๘. ตรวจหาเชื- อไวรัสเอดส์
๙. ตรวจปั สสาวะอย่างสมบูรณ์
๑๐. ตรวจหาความผิดปกติทางพันธุ กรรมของเม็ดเลือดแดง
๑๑. ตรวจหาภูมิคุม้ กันหัดเยอรมัน (เฉพาะฝ่ ายหญิง)

การวางแผนมีลูก และการเว้ นช่ วงมีลูก
วิธีทฝ่ี ายชายเป็ นผู้ใช้
๑. การผ่าตัดทําหมัน
๒. การใช้ถุงยางอนามัย
วิธีทฝ่ี ายหญิงเป็ นผู้ใช้
๑. การกินยาคุมกําเนิด
๒. การฉี ดยาคุมกําเนิด
๓. การใช้ห่วงอนามัย
๔. การฝังยาคุมกําเนิด
๕. การใช้ถุงยางอนามัยสุ ภาพสตรี
๖. ฝาครอบปากมดลูก
๗. ห่วงสอดช่องคลอด
๘. ยาฆ่าอสุ จิ
๙. แผ่นแปะผิวหนัง
๑๐. นับวันปลอดภัย
๑๑. การผ่าตัดทําหมัน

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

อายุของแม่ ทเหมาะสมในการตั
ี
$ งครรภ์ คือ ระหว่ างอายุ อายุ ๒๐ - ๓๕ ปี และแม่ ไม่ ควรตั$งครรภ์ เกิน ๔ ครั$ง
๓.๑ ทุกปี จะมีผหู ้ ญิงในโลกนี-จาํ นวนกว่า ๕ แสนคน เสี ยชีวติ เนื!องจากปั ญหาเกี!ยวกับการตั-งครรภ์และการคลอด
ลูก สําหรับหนึ!งคนที!ตายจะมีอีก ๓๐ คน ที!ประสบปั ญหาจนมีการเจ็บป่ วยรุ นแรง การวางแผนครอบครัวจึงมี
ส่ วนสําคัญในการป้ องกันการตาย การเจ็บป่ วย และพิการเหล่านี๓.๒ ผูห้ ญิงที!มีอายุระหว่าง ๒๐–๓๕ ปี จะมีความสมบูรณ์พร้อมทั-งร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม มีผลให้การ
ตั-งครรภ์และการคลอดมีความปลอดภัยทั-งแม่และลูก ดังนั-น ผูห้ ญิงและครอบครัวควรได้รับรู ้ถึงความเสี! ยง
ของการตั-งครรภ์ก่อนอายุ ๒๐ ปี และหลังอายุ ๓๕ ปี
๓.๓ แม่ที!ต- งั ครรภ์ก่อนอายุ ๒๐ ปี ร่ างกายของตนเองยังเติบโตไม่เต็มที! จึงมักจะคลอดลูกก่อนกําหนด ลูกมี
นํ-าหนักตัวแรกเกิดน้อย มีความเสี! ยงมากกว่าปกติที!จะเจ็บป่ วยและตายในช่วงขวบปี แรก ส่ วนตัวแม่วยั รุ่ นก็มี
ความเสี! ยงต่อโรคโลหิ ตจาง ความดันโลหิ ตสู งขณะตั-งครรภ์ หรื อคลอดยาก สําหรับด้านจิตใจยังมีอารมณ์
แปรปรวนได้ง่ายจึงยังไม่พร้อมที!จะเป็ นแม่ ในพื-นที!ซ! ึ งผูห้ ญิงแต่งงานเร็ ว จึงควรวางแผนครอบครัว เพื!อ
ชะลอการมีลูกคนแรกจนกว่าแม่จะมีอายุ ๒๐ ปี ขึ-นไป
๓.๔ แม่ที!ต- งั ครรภ์หลังอายุ ๓๕ ปี และแม่ที!ต- งั ครรภ์มากกว่า ๔ ครั-ง มักมีปัญหาในการคลอด และมีโรคแทรกซ้อน
ได้ง่าย เช่น ตกเลือด ความดันโลหิ ตสู ง ลูกที!เกิดมามักจะมีน- าํ หนักตัวน้อยและไม่แข็งแรง และเพิ!มความเสี! ยง
ต่อความพิการและปั ญญาอ่อน
๓.๕ สําหรับแม่ที!ต- งั ครรภ์ก่อนอายุ ๒๐ หรื อ หลังอายุ ๓๕ ปี อย่าปกปิ ด หรื ออย่าอาย ต้องมาฝากท้องเพื!อได้รับ
การบํารุ งครรภ์ และควรให้ครอบครัวได้รับรู ้เพื!อได้ช่วยกันดูแล
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ควรเว้ นช่ วงห่ างอย่ างน้ อย ๒ ปี ก่ อนมีลูกคนถัดไป เพราะการมีลูกถีเกินไป เพิมความเสี ยงต่ อสุ ขภาพของแม่ และลูก
๔.๑ แม่ควรเว้นช่วงห่างของการมีลูกอย่างน้อย ๒ ปี เพื!อสุ ขภาพที!ดีของแม่และลูก และลดอัตราการตายลงเกือบร้อย
ละ ๕๐
๔.๒ การมีลูกถี!เกินไป ระยะห่างน้อยกว่า ๒ ปี ลูกมักจะเกิดก่อนกําหนด มีน- าํ หนักตัวแรกเกิดน้อย ร่ างกายไม่
แข็งแรง เลี-ยงยาก เจริ ญเติบโตไม่ดี มีพฒั นาการไม่สมวัย มีปัญหาในการเรี ยนรู ้ อาจตายในช่วงขวบปี แรก
มากกว่าเด็กแรกเกิดที!มีน- าํ หนักปกติถึง ๔ เท่า
๔.๓ แม่ที!มีลูกถี! และมากเกินไป จะมีสุขภาพทรุ ดโทรม เพราะร่ างกายยังไม่กลับคืนสู่ สภาพปกติ จึงต้องการเวลาพัก
ฟื- นบํารุ งสุ ขภาพก่อนที!จะตั-งครรภ์ครั-งต่อไป

๔.๔ การมีลูกห่างกันอย่างน้อย ๒ ปี พ่อแม่จะมีเวลาเอาใจใส่ อบรมเลี-ยงลูกแต่ละคนได้อย่างเต็มที! และจะได้มีเวลา
ให้ลูกคนโตเตรี ยมตัวเตรี ยมใจยอมรับการมีนอ้ งคนใหม่
๔.๕ การมีลูกแต่ละคนทําให้ครอบครัวใช้จ่ายเพิ!มขึ-น ดังนั-น การเว้นช่วงการมีลูกให้ห่างจะช่วยให้พอ่ แม่มีโอกาส
เก็บออมเงินทอง เตรี ยมไว้เพื!อความมัน! คง และความสุ ขของครอบครัว
๔.๖ ร่ างกายของแม่มกั จะอ่อนล้าจากการตั-งครรภ์บ่อยๆ การคลอด การให้นมลูกและเลี-ยงดูลูกเล็กๆ หลายคนต่อๆ
กัน โดยเฉพาะเมื!อเว้นช่วงห่างน้อยกว่า ๒ ปี และมีลูก ๔ คน แม่จะเสี! ยงต่อปั ญหาสุ ขภาพมากขึ-น เช่น โรค
โลหิ ตจาง และตกเลือด
๔.๗ การตั-งครรภ์ครั-งที! ๔ ขึ-นไป แม่มกั มีปัญหาสุ ขภาพ มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั-งครรภ์และการคลอดได้
บ่อย เช่น โลหิ ตจาง ตกเลือด แท้ง ทั-งยังเสี! ยงต่อการเป็ นมะเร็ งมดลูก
๔.๘ ลูกคนที! ๔ ขึ-นไป จะมีความเสี! ยงเพิ!มขึ-น อาจจะตายตั-งแต่อยูใ่ นครรภ์ หรื อมีน- าํ หนักแรกเกิดน้อย เสี! ยงต่อความ
พิการเจ็บป่ วยได้ง่าย มีโอกาสตายในช่วงปี แรกได้มากกว่า
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ปัจจุบันมีวธิ ีทปลอดภั
ี
ยสํ าหรั บการป้องกันการตั$งครรภ์ หลายอย่ าง ผู้ทได้
ี ร้ ู เข้ าใจ และใช้ วธิ ีการวางแผนครอบครัวที
ถูกต้ อง สามารถกําหนดจํานวนลูกทีต้ องการ เวลาทีต้ องการมีลูก และการเว้ นช่ วงห่ างทีเหมาะสมระหว่ างการเกิดของลูกแต่
ละคน
๕.๑ คู่สมรสควรมีความพร้อมทั-งทางร่ างกายและจิตใจ คือ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่ วยบ่อย ไม่เป็ นโรคที!ถ่ายทอด
ทางเพศสัมพันธ์และพันธุ กรรม มีความต้องการดูแลลูก และตั-งใจอบรมเลี-ยงลูกด้วยความเสี ยสละอดทน
รวมทั-งมีรายได้เพียงพอที!จะเลี-ยงลูก
๕.๒ ปั จจุบนั มีวธิ ี ที!ปลอดภัยและได้ผลดี ในการป้ องกันการตั-งครรภ์หลายอย่าง ซึ! งทุกคนสามารถไปปรึ กษาหาวิธีที!
เหมาะสม และรับบริ การได้ที!สถานีอนามัย สถานบริ การสุ ขภาพ หรื อโรงพยาบาล ทุกแห่ง ทั-งนี- การใช้ถุงยาง
อนามัยเป็ นวิธีที!ดีสาํ หรับการป้ องกันทั-งการตั-งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั-งโรคเอดส์
๕.๓ การเลี-ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง ๖ เดือนแรก โดยให้นมตามความต้องการของลูกสามารถป้ องกัน
การตั-งครรภ์ได้ ร้อยละ ๙๘ หากประจําเดือนยังไม่มา
๕.๔ พ่อแม่ควรวางแผนการมีลูกเมื!อครอบครัวมีความพร้อม โดยมีลูกไม่เกิน ๒ คน และกําหนดช่วงห่างของการมี
ลูกอย่างน้อย ๒ ปี ขึ-นไป เพื!อที!พอ่ แม่จะได้เลี-ยงดูลูกด้วยความเอาใจใส่ และส่ งเสริ มให้ลูกเจริ ญเติบโตอย่างมี
คุณภาพ

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ทั$งฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง มีความรับผิดชอบด้ วยกันในเรืองการวางแผนครอบครัว ทุกคนจึงจําเป็ นต้ องรู้
และร่ วมมือกันปฏิบัติ เพือประโยชน์ ต่อสุ ขภาพของตน และสมาชิกในครอบครัว
๖.๑ ทั-งผูช้ ายและผูห้ ญิง มีความรับผิดชอบร่ วมกันที!จะป้ องกันการตั-งครรภ์ที!ไม่พึงปรารถนา คู่สมรสควรรับการ
ตรวจสุ ขภาพและตรวจเลือดก่อนแต่งงานและก่อนการมีลูก เพื!อรับการดูแลรักษาและคําปรึ กษาจะได้ลดความ
เสี! ยงต่อสุ ขภาพของแม่และลูก เช่น โรคที!ถ่ายทอดทางพันธุ กรรม เชื-อเอชไอวีที!ถ่ายทอดจากแม่สู่ ลูก โรคหัวใจ
โรคคอพอก
๖.๒ พ่อและแม่เรี ยนรู ้จากเจ้าหน้าที!สาธารณสุ ข และศึกษาด้วยตนเองจากสื! อต่างๆ ในเรื! องการอบรมเลี-ยงดูลูก และ
การดูแลสุ ขภาพ ตั-งแต่ระยะตั-งครรภ์จนถึงการคลอดและหลังคลอดอย่างต่อเนื! องและสมํ!าเสมอ ทําให้พอ่ แม่
ร่ วมกันอบรมเลี-ยงดูเด็กให้มีสุขภาพที!ดี เจริ ญเติบโตและมีพฒั นาการ
๖.๓ ในการวางแผนชี วติ ครอบครัว นอกจากความพร้อมทางเศรษฐกิจแล้ว พ่อแม่จะต้องมีความตั-งใจและต้องการมี
ลูก พร้อมที!จะแบ่งเวลา เสี ยสละ อดทน เอาใจใส่ ในการอบรมเลี-ยงดูลูกด้วยความรักความเข้าใจ และ
ปรับเปลี!ยนวิธีการให้เหมาะสมกับวัยและระดับพัฒนาการของลูก ตั-งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่ น

