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โดย...ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์ ชูเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข



ประเด็นน าเสนอ
วิวัฒนาการการวางแผนครอบครัว

จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว

สานต่อ : พัฒนา พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว

สร้างสรรค์สูค่วามยั่งยืน ก้าวสู่...ทศวรรษที่ 2



วิวัฒนาการการวางแผนครอบครัว



ยุคสมัยกรีก ยุคสมัยโรมัน

      ผู้หญิงสวมใส่
เครื่องรางของขลัง
   - มดลูกสิงห์โต
   - ตับแมว
   - ฟันเด็ก

   ใช้เนื้อเยื่อของสัตว์
โดยบุไว้ในชอ่งคลอด
ของผู้หญิง

ผู้หญิงป้องกันการตั้งครรภ์
   - ใส่หัวใจสัตว์เลื้อยคลาน
ที่หายากชนิดหนึ่ง
   - การสวมแหวนหิน/
พลอย
   - ใช้สมุนไพรบางชนิด   
ฉีดเข้าเส้นเลือด
   - ใช้สมุนไพรบางชนิด   
ชงเป็นเครื่องดื่ม

ยุโรปสมัยกลาง



    - ถุงยางอนามัย
ท าจาก ใยลนิิน 
หรือ หนังสัตว์
    - การใส่มะนาว
ผ่าซีกในช่องคลอด
ของผู้หญิง

   ผู้หญิงจะดื่มน้ าผึ้ง 
ที่มีตัวผึ้งตายอยูใ่น
น้ าผึ้ง

ยุโรปสมัยใหม่ ญี่ปุ่น แอฟริกาเหนือ

   ผู้หญิงจะดื่มฟอง
น้ าลายอูฐ หรือ      
น้ าล้างศพ



มีอุปกรณ์คล้ายหมวก 
ครอบปิดปากมดลูก
   - มูลจระเข้
   - สาหร่าย
   - ลูกมะเดื่อแห้ง
   - เม็ดกรวดสีขาว
   - หินชุบน้ ามัน
   - กระดูกสัตว์
   - ก้างปลา

ตะวันออกกลาง อียิปต ์1,000 ปีมาแล้ว 1,800 ปีมาแล้ว

   ใช้ฟองน้ าชุบน้ ามัน
มะกอก น้ ามะนาว 
น้ าส้ม น้ าผึ้ง หรือ ฝิ่น 
ใส่ในช่องคลอด

   ผู้หญิงจะใส่หินใน
ช่องคลอด ก่อนเดิน
ทางไกลในทะเลทราย



   - มีนโยบายการเพิ่มประชากร

   - มีการพยายามลดอตัราตายจาก
โรคระบาดตา่งๆ เช่น ไข้ทรพิษ 
ฝีดาษ มาเลเรีย และอหวิาตกโรค 
ด้วยการแพทย์สมัยใหม่

สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ประชากรมีน้อยกว่า 2 ล้านคน
   - การเร่งให้ขุนนางชั้นผู้ใหญ่
สร้างครอบครัวใหใ้หญ่
   - ผู้ชายมีภรรยาได้ถึง 3 คน อย่าง
ถูกกฎหมาย
   - เมื่อท าศึก มีการกวาดต้อนผู้คน
มาเป็นเชลยศึก และให้ตั้งถิ่นฐานได้



1,800 ปีมาแล้วพ.ศ. 2453

มีการส ารวจ     
ส ามะโนประชากร

ครั้งแรกของ
ประเทศไทย
นับได้จ านวน
8 ล้านคน

พ.ศ. 2461

รัชกาลที ่7 
มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ 
ให้สถาปนา

กรมสาธารณสุข
ในกระทรวงมหาดไทย

โดยมี “กิจการ
สงเคราะห์แม่และเด็ก”
อยู่ในความรับผิดชอบ

พ.ศ. 2482

กิจการสงเคราะห์
แม่และเด็ก ยกฐานะ

เป็น “แผนกสงเคราะห์
แม่และเด็ก”

มีการจัดตั้งโรงเรียน
ผดุงครรภ์แห่งแรก

คือ โรงเรียนผดุงครรภ์
ชั้น 2 วชิรพยาบาล

พ.ศ. 2485

แผนกสงเคราะห์
แม่และเด็กยกฐานะ

ขึ้นเป็น 
“กองสงเคราะห์แม่

และเด็ก”
โดยขึ้นกับ

กรมสาธารณสุข 
กระทรวงการ
สาธารณสุข



1,800 ปีมาแล้วพ.ศ. 2495 พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2508

มีการประกาศใช้
พ.ร.บ.ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง

กรม กระทรวงการ-
สาธารณสุข

จึงเปลี่ยนชื่อเป็น
“กระทรวงสาธารณสุข”
และกรมสาธารณสุขเป็น 

“กรมอนามัย”

ธนาคารโลกเข้ามา
ส ารวจภาวะโภชนาการ 

อัตราเพ่ิมประชากร 
และให้ความเห็นว่า

รัฐควรส่งเสริม
ประชาชนให้รู้จักวิธี
จัดการขนาดของ

ครอบครัว โดยเผยแพร่
วิธีคุมก าเนิด

ตามสถานีอนามัย

กองสงเคราะห์แม่
และเด็ก เปลี่ยนชื่อ

เป็น “กองอนามัยแม่
และเด็ก” รับผดิชอบ

งานอนามัย
แม่และเด็ก และงาน
วางแผนครอบครัว

เริ่มจัดท านโยบาย
การวางแผน
ครอบครัว

และประชากร 
ที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทย



1,800 ปีมาแล้วพ.ศ. 2513 พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2526

17 มีนาคม 2513 
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติ

เห็นชอบ ประกาศ
นโยบายประชากร

โดยมอบให้กระทรวง
สาธารณสุขรับผิดชอบ

ด าเนินงาน

กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่ม
งานวางแผนครอบครัว

อย่างจริงจัง โดยเรง่รัดการ
อบรมเจ้าหน้าที่เผยแพร่

ให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค ได้แก่ ยาฉีด
ห่วงอนามัย ยาฝัง

คุมก าเนิด ยาเม็ดคุมก าเนิด
ท าหมัน ถุงยางอนามัย

กองอนามัยแม่และเด็ก 
ได้เปลี่ยนชื่อ

ใหม่เป็น “กองอนามัย
ครอบครัว” ซึ่งได้รวม
งานอนามัยแม่และเด็ก

และงานวางแผน-
ครอบครัวเข้าด้วยกัน

กระทรวงมหาดไทย
ได้เข้ามามีบทบาท

ส าคัญในการมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์วางแผน-

ครอบครัว

กระทรวงสาธารณสุข
อนุญาตให้ผดุงครรภ์

ให้บริการยาฉีด
คุมก าเนิด



1,800 ปีมาแล้วพ.ศ. 2534 พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540

การด าเนินงาน
โครงการวางแผน

ครอบครัว สามารถลด
อัตราเพิ่มประชากร 
จากร้อยละ 3.0 ต่อปี 
เหลือร้อยละ 1.47

ประเทศไทยได้รับรางวัล
Special Country Award

จากสถาบันประชากร
แห่งสหรัฐอเมริกา

กองทุนประชากรแห่ง
สหประชาชาติ(UNFPA) 

ได้ยกย่องให้เป็นศูนย์
ความเป็นเลิศ

(Center of  Excellence) 
ทางด้านวางแผนครอบครัว

กรมอนามัย 
ปรับโครงสร้างการ

ด าเนินงานจึงได้เปลี่ยน
กองอนามัยครอบครัว
เป็น “กองวางแผน

ครอบครัวและ
ประชากร”

รับผิดชอบงานอนามัย
การเจริญพันธุ์และ
พัฒนาประชากร

11 กรกฎาคม 2540 
กระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศนโยบาย

อนามัยการเจริญพันธุ์
เพ่ือแสดงเจตนาและ
ความมุ่งมั่นในการ

ด าเนินงาน
เรื่องอนามัยการเจริญ

พันธุ์อย่างแท้จริง



จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว
(พ.ศ. 2541-2546)



การด าเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอนามยัการเจริญพันธุ์และประชากร

1. ตั้งคณะท างาน เตรยีมการ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและ
ร่างแบบศูนย์ฯ
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการ
3. จัดหาและจดัเตรียมพื้นที่
ด าเนินการ
4. ปรับปรุงตกแตง่สถานที่
5. จัดท าค าของบประมาณ

1. จัดหาและจดัตัง้อุปกรณ์
2. ปรับปรุงและตกแต่งสถานที่ 
ให้สมบูรณ์
3. ท าพิธีเปิดศูนยฯ์

1. ด าเนินการตกแต่งเพิ่มเติม
2. ให้บริการแก่นกัวิชาการ
และประชาชนทั่วไป

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3



(ร่าง) แผนผงัพิพิธภัณฑ์และศูนย์สารสนเทศด้านอนามยัการเจริญพันธุ์และประชากร



แผนผังจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว



Zone 1 Zone 2 Zone 3

Zone 4 Zone 5 Zone 5



Zone 6 Zone 7

Zone 8 Zone 8 Zone 9



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครวั

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2547



สานต่อ : พัฒนา
พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว 



พลังความคิด“สานต่อ” 

หา
ทีมงาน

เสนอ
แผนงาน

มีค าสัง่
แต่งตั้ง

ด าเนินการ

ตามแผน

พัฒนา
ต่อเนื่อง





แผนผังจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว



Zone 10 Zone 10 Zone 10

Zone 11Zone 11Zone 11



จากส่ิงที่มีอยู่“พัฒนา” 



นิสิต นักศกึษา ศึกษาดูงาน



นิสิต นักศกึษา ศึกษาดูงาน



นักวิชาการต่างประเทศ ศึกษาดูงาน
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ชาวต่างประเทศ ชาวไทย รวม

สถิติการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว

เก็บข้อมูล : 8 มีนาคม 2554 – 21 สิงหาคม 2558

จ านวน (คน)



จัดกิจกรรมเสริม เล่นเกม ชิงรางวัล



ของที่ระลึก



สร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน
ก้าวสู่...ทศวรรษที่ 2



จัดท า

Timeline

งานวางแผน
ครอบครัว

ค้นหา

เอกสาร/วัสดุ/
อุปกรณ์

งานวางแผน
ครอบครัว

เพิ่มเติม

ขึ้นทะเบียน

 สืบประวัติ

เอกสาร/
วัสดุ/อุปกรณ์

บันทึก
เรื่องราว 

จัดแสดง

และจัดท าค า
บรรยายทั้ง

ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

เอกสาร/วัสดุ/
อุปกรณ์

งานวางแผน
ครอบครวั

ประชา

สัมพันธ์
หลากหลาย
ช่องทาง

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



สวัสดี


