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 ความเปนมา 

1. ความเปนมา 

 1.1  สถานการณความพิการแตกําเนิด 

 1.2  ภาระของโรค 

 1.3  ความสําคัญของโฟเลตในการปองกันความพิการแตกําเนิด 

 1.4  Preconception Care 

 1.5  มาตรการเก่ียวกับการใหโฟเลตเพ่ือปองกันความพิการแตกําเนิด 

2. แผนงานในการดูแลรักษาปญหาเด็กพิการแตกําเนิดของประเทศไทย(ฉบับแกไขลาสุด           
– 26  มีนาคม  2557)  โดยสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  กรมการแพทย          
กระทรวงสาธารณสุข 

3. คําสั่งกระทรวงท่ี 1456 / 2560 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงานระดับประเทศ  
ในการดูแลรักษาปองกันเด็กพิการแตกําเนิดประเทศไทย  ณ  วันท่ี 9 ตุลาคม  พ.ศ.2560         
ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.ปยะสกล  สกลสัตยาทร) 

4. โฟเลต – วิตามินแสนวิเศษ ปองกันความพิการแตกําเนิด  ,  NCD  ,  คลอดกอนกําหนด  ,  
น้ําหนักแรกเกิดตํ่ากวาเกณฑ  ,  Anemia  และ  Alzheimer’s (สมองเสื่อม)  
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 ความเปนมา 

5. Sixty – Third  World  Health  Assembly , Geneva, 17-21  May  2010  
(Resolutions and  Decisions) 

6. ขอเสนอแนะโครงการสิทธิของมารดาระหวางต้ังครรภและหลังคลอดบุตร  กรณีบริโภค

วิตามินโฟลิกแอซิด  (วิตามิน B9) โดยผูตรวจการแผนดิน 16 กันยายน 2563 (23 หนา) 

    6.1 ตอยอดผลงานของ สสส.  ท่ีใหทุนสนับสนุนสมาคมเพ่ือเด็กพิการแตกําเนิด        
(ประเทศไทย) รวม 7 ป  (โครงการระยะแรก , พ.ศ.2554 - 2557)  และ  (โครงการระยะท่ีสอง , 
พ.ศ.2558 - 2560)  เนื่องจากสมาคมฯ ไดสรางเครือขายไวแลวใน 25  จังหวัดนํารอง  และ      
1 เขต กรุงเทพมหานคร  โดยลงพ้ืนท่ี 1 เขต (อําเภอตนแบบ)  1 จังหวัด (นํารอง) 1 ตําบล 
(ปลอดความพิการแตกําเนิด) เพ่ือประเมินการดําเนินงาน / กิจกรรม  ท่ีกระทรวงสาธารณสุข  ได
มีนโยบายสั่งการโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี  9  ตุลาคม  2560  วาไดมี
การดําเนินงานอยางไรท่ีจะเปนประโยชนตอประชาชนอยางแทจริงหรือไม 

 6.2 ควรมีหนวยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบชัดเจน  ขณะนี้กรมอนามัย
ไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลัก        ไดจัดประชุมไปคร้ังแรกเมื่อ
วันท่ี  11  กุมภาพันธ 2562 และคร้ังท่ี 2 เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
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 ความเป็นมา 
6.3 การประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับการปองกันความพิการแตกําเนิดดวย
วิตามินโฟลิก  ใหถึงประชาชนทุกระดับเปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่งยวด   

6.4 ควรพิจารณาออกกฎหมายที่ใหความสําคัญแกคุณภาพชีวิต  โดยเฉพาะ
สุขภาพของมารดาและทารก (Maternal & Child Health)      ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขมี  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ MCH Board เม่ือ 5 กรกฎาคม 2564 
ลงนามโดย นพ.เกียรติภูมิ  วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

6.5 เน่ืองจากพันธุศาสตรเปนสาขาวิชาที่มีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมนุษย  ทุกชวงวัย  กระทรวงสาธารณสุขสมควรมีหนวยงานจัดต้ังขึ้นดูแล
เร่ืองแมและเด็กโดยเฉพาะ  เพราะเปนอนาคตของประเทศชาติ  อน่ึงในประเทศที่
พัฒนาแลว  มีหนวยงานเฉพาะที่ดูแลเร่ืองแมและเด็ก  (Maternal & Child 
Health)  และ โรคพันธุกรรมที่เปนภาระหนักตอบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขและงบประมาณแผนดิน  โดยเนนการปองกันมากกวาการรักษา 
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1. สถานการณความพิการแตกําเนิด 
ความพิการแตกําเนิด  ( Birth Defects )  พบไดบอยและ 

    เปนสาเหตุสําคัญของการตายคลอดและการตายของทารก     

    ในขวบปแรก สําหรับทารกที่ไดรับการรักษาและมีโอกาสรอดชีวิตก็มักจะ 

    พิการไปตลอดชีวิต เชน  ภาวะหลอดประสาทไมปด ( Neural  Tube  Defects )   

อุบัติการณของความพิการแตกาํเนิด  พบไดรอยละ 3 – 5  ของทารกคลอดมีชีพ  ขอมูล
จากทั่วโลกพบทารก / เด็กพิการแตกําเนิดกวา  8  ลานคนตอป 

สําหรับประเทศไทย  ปจจุบันมีทารกแรกเกิดประมาณ  650,000  รายตอป  ดังน้ันจึง
ประมาณไดวาจะพบทารกแรกเกดิที่มคีวามพิการแตกําเนิดประมาณ  30,000  รายตอป 

สืบเน่ืองจากการประชุมขององคการอนามัยโลก ( World  Health  Assembly ) เมื่อ
ป  พ.ศ.2553  พบวาสถานการณความพิการแตกําเนิด ( Birth Defects ) เปนปญหาที่
ไดรับความสนใจในระดับโลก และไดใหความสําคัญต้ังแตการประชุมสมัชชาอนามัยโลก
สมัยที่ 57  ( WHA 57.13 )  และสมัยที่  58  ( WHA 58.31 )  ก็ไดมีการเรียกรองใหมี
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพดานอนามัยเจริญพันธของแมและเด็ก  รวมทั้งเด็ก / 
ทารกพิการแตกําเนิด 
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1. สถานการณ์ความพิการแต่กาํเนิด 

องคการอนามัยโลก  ไดจัดทํารางประเด็นความพิการแตกาํเนิด  ( Birth Defects ) 
พรอมมีขอเสนอมติเขาสูการพิจารณาในการประชุมสมชัชาอนามัยโลก สมัยที่ 63  
และการประชุมคณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลกสมัยที่ 127  ช้ีชัดวา   
ความพิการแตกําเนิดเปนสาเหตุของการตายคลอดและการตายของทารกที่สําคญั  
ซึ่งปจจุบันมีขอมูลทางวิชาการสนับสนุนมาตรการการปองกันและแนวทางการดูแล
ภาวะเหลาน้ีดวย  โดยมุงเนนการบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ  
(Millennium Development Goals - MDGs)   

องคการอนามัยโลก  ไดใหความสําคัญกับความพิการแตกําเนิด ( Birth  Defects )  
และการคลอดกอนกําหนด ( Premature births )  ในประเทศที่กําลังพัฒนาหรือ
ดอยพัฒนาทั่วโลก  ซึ่งอัตราการตายและพิการที่เกิดจาก 2 สาเหตุน้ีสูงมาก 
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2. ภาระของโรค (Burden of Disease) 

ปจจุบันความกาวหนาทางวิชาการ  องคความรู  และเทคโนโลยทีางการแพทย  ใน
การรักษาโรครุดหนาไปอยางมาก  แตเมื่อพิจารณาตนทุนของการรักษามีคาใชจายสงู
กวาการปองกัน  โดยเฉพาะอยางยิง่การดูแลปองกนัความพิการแตกาํเนิดซึ่งสามารถ
ทําได  ตัวอยางเชน  การดูแลสุขภาพต้ังแตหญิงวัยเจริญพันธุ กอนและขณะต้ังครรภ
ใหไดรับสารอาหารที่ครบถวนอยางวิตามินโฟเลต / folic  acid  ที่ใหแกหญิงวัย
เจริญพันธุ กอนการต้ังครรภ  และ / หรือการเสริมโฟเลตในอาหาร  (Folate  
fortification)  ใหแกประชาชนโดยเฉพาะหญิงวัยเจริญพันธุ  สามารถลดอุบัติการณ
ของภาวะหลอดประสาทไมปด  ( Neural  Tube  Defects ) ไดเปนผลสําเร็จ   
อยางชัดเจน  สามารถลดความเสี่ยงและปองกนัความพิการได 

การใหโฟเลตเสริม ( Folate supplementation )  ในหญิงวัยเจริญพันธุ  2 – 3 
เดือน กอนการต้ังครรภ และ 3 เดือนหลังการต้ังครรภ สามารถลดอัตราเสี่ยงความ
พิการแตกําเนิดของหลอดประสาทไมปดได  และไมมีผลเสียหรือฤทธิข์างเคียง 
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2. ภาระของโรค  (Burden  of  Disease) 

 โภชนาการในมารดา / หญิงวัยเจริญพันธุ  ( Optimising women’s diet )      
จึงมีความสําคัญอยางมาก ในการปองกันความพิการแตกําเนิด  พรอมกันกับการ
รอดชีวิตและคุณภาพชีวิตของมารดา และทารก / เด็ก 

ภาวะทุพโภชนาการในมารดา  ทําใหทารกนํ้าหนักนอย  ( low  birth  weight ) 
ซึ่งจะทําใหมีอัตราเสี่ยงสูงตอ  ischaemic  heart  disease และ  non – insulin  
dependent  diabetes  mellitus ในลูก  ขณะที่ภาวะซีด ( anemia )  ในแม  
ทําใหเกิดภาวะความดันโลหิตสงู  ( hypertension )  ในลูกได 

สําหรับประเทศไทยอางอิงขอมูลโดยคณุเนตรนภิส  (อดีตรองเลขาธิการสปสช.)  
พบวาใน  พ.ศ.2556  คาใชจาย 5 โรค  ไดแก  กลุมอาการดาวน  ,  หลอดประสาท
ไมปด  ,  ปากแหวงเพดานโหว   และแขนขาพิการแตกําเนิด  รวมทั้งโรคหัวใจ
พิการแตกําเนิด  ประมาณ  667  ลานบาท  และเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในปพ.ศ.2558  
ประมาณเกือบ 1,000  ลานบาท 
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3. ความสําคัญของโฟเลตในการปองกันความพิการแตกําเนิด 

 โฟเลตมีอยูในอาหาร  สวนกรดโฟลกิเปนรูปแบบสังเคราะหของโฟเลต              
คือวิตามินB9  ซึ่งละลายนํ้าได   

มีความสําคัญในการสังเคราะห DNA และการแบงตัวของเซลล                         
( cell division ) โฟเลต/ กรดโฟลิก  มีความสําคัญอยางยิ่งในการสราง       
หลอดประสาทซึ่งเกดิข้ึนภายใน  28  วัน  หลังปฏิสนธิ  

ความรูเรื่องโฟเลตปองกันหลอดประสาทไมปด ( Neural tube defects ) ไดน้ัน
ทราบต้ังแต ค.ศ.1970 (45 ป) 

 เปนที่ทราบกันดีวา  โฟเลตมีความจําเปนตอพัฒนาการตัวออน / ทารกในครรภ  
การให periconceptional  folic  acid  supplementation  และ food  
fortification  เปนที่ยอมรับวาสามารถปองกันภาวะหลอดประสาทไมปดได 

 ในป ค.ศ.1992  องคการอาหารและยาแหงประเทศสหรัฐอเมริกาไดเสริมโฟเลตใน
อาหารประจําวัน ( cereal )  ซึ่งสามารถลดอุบัติการณของหลอดประสาทไมปดได
ถึงรอยละ 30 – 40 และตอมา ในป ค.ศ.1998  ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกเปน
กฎหมาย 
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3. ความสําคัญของโฟเลตในการปองกันความพิการแตกําเนิด 

 ความรูใหมๆในระยะ 10-15 ปท่ีผานมา  มีงานวิจัยท่ีสนับสนุนวาโฟเลตสามารถปองกัน
ความพิการแตกําเนิดไดหลายโรค  เชน NTD, CL/CP, LA และสามารถปองกันความพิการ
แตกําเนิดชนิดอื่นๆได  เชน ความพิการแตกําเนิดของระบบทางเดินปสสาวะ , โรคหัวใจ
พิการแตกําเนิด, omphalocoele และ orofacial clefting   รวมท้ังกลุมอาการดาวน 

 Epigenetics          เปนกลไกท่ีมีบทบาทเก่ียวของกับการพัฒนาของตัวออนและ         
การเกิดโรค  โดยเฉพาะอยางย่ิงโภชนาการในมารดา / หญิงต้ังครรภ  มีความสําคัญ   
อยางย่ิงยวดตอพัฒนาการของทารกในครรภ  สามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน  
( gene  expression ) ได 

 อิทธิพลของ epigenetics นี้  สามารถสงตอไปยังรุนลูกหลานได  (transgenerational)  
และจะคงอยูกับเราตลอดไป  ( long – lasting )  ดังนั้นความเสี่ยงของทารกในครรภตอ
การท่ีจะเกิดโรคเมื่อเติบโตเปนผูใหญ  ( adult – onset ) จะถูกกําหนดโดยโภชนาการของ
มารดา / หญิงต้ังครรภ  ท้ังกอนและหลังต้ังครรภ  รวมท้ังในชวงแรกของชีวิตของทารก / 
เด็กดวย 
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3. ความสําคัญของโฟเลตในการปองกันความพิการแตกําเนิด 

 ดังน้ันโภชนาการของหญิงวัยเจริญพันธุ  และหญิงต้ังครรภ                            
ควรจะตองอยูในสภาพที่ดีที่สุดกอนการปฏิสนธิ                                          
เพ่ือสภาพแวดลอมในชวง  preimplantation  และชวงที่มีการแบงตัวของเซลล      
( early  differentiation ) มีความพรอมที่จะรองรับการพัฒนาของตัวออน  ซึ่งอาจ
กลาวไดวาโภชนาการ  ในมารดา / หญิงต้ังครรภ  มีบทบาทอันสําคัญยิ่งตอความ
สมบูรณของตัวออน  และความเสี่ยงตอการเกิดโรคในอนาคต 

ปจจุบันมีกวา  85  ประเทศทั่วโลก  ที่มีนโยบายเสริมอาหารดวยโฟเลต  ซึ่งนอกจาก
ปองกันหลอดประสาทไมปดแลว  โฟเลตยังสามารถปองกนัภาวะปากแหวงเพดานโหว  
แขนขาพิการ  โรคหัวใจพิการแตกําเนิด  และลดความเสี่ยงของ  low  birth  weight  
และ prematurity รวมทั้งความพิการแตกําเนิดที่รุนแรงอื่นๆไดอีกเกือบทั้งหมด   

 Folate supplementation จําเปนตองให กอนต้ังครรภ เพราะหลอดประสาทสราง
ข้ึนภายใน 28 วัน หลังปฎิสนธิ   

 Folate fortification  สามารถลดโอกาสเสี่ยงของความพิการแตกําเนิดโดยรวมลงไป
ไดรอยละ 30 - 50 
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4. Preconception  Care 

คือการดูแลกอนต้ังครรภ (preconception  care)                    ซึ่ง
จะสงผลทางบวกตอสุขภาพอนามัยของ                                 
มารดาและทารก (อาง WHO report) 

เก่ียวของกับหลายกระทรวงและหนวยงาน  รวมทั้ง stakeholders  ที่จะ
ทําให  preconception  care  ประสบความสาํเรจ็ได 

Preconception care  คือการใหการแทรกแซงชวยเหลอืทางดาน 
biomedical , behavioral   และ  social  แกหญิงวัยเจริญพันธุรวมทั้ง
คูสามีภรรยา กอนปฏิสนธ ิ

ตองใหความสําคัญในการปองกันและควบคมุโรคที่เกิดขึ้นในชวงอายุ
ตางๆของชีวิต  คือดูแลต้ังแตวัยทารก , เด็ก และวัยรุน จนถึงวัยผูใหญ 
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4. Preconception  Care 

สามารถลดอัตราการตายในมารดาและทารก , ปองกันการแทรกซอนระหวาง
ต้ังครรภและการคลอด , ปองกันการตายคลอด , คลอดกอนกําหนดและทารก
คลอดนํ้าหนักนอย  ปองกันความพิการแตกําเนิด , ลดความเสี่ยงของการเกิด  
type 2  diabetes   และ cardiovascular disease  ในวัยผูใหญ 

Preconception care  interventions  ไดแก  ภาวะโภชนาการ , เลิกบุหร่ี , 
โรคพันธุกรรม  , อนามัยสิ่งแวดลอม , การทองในวัยรุน , การวางแผน
ครอบครัว       ,การปองกัน sexually  transmitted  disease  ( STD ) , 
mental  health , ยาเสพติด  รวมทั้งการให  vaccine – preventable  
diseases เปนตน 

ควรเปน  national  policy  เพราะมีบทบาทสําคัญในการปองกันและ
ควบคุมการเกิด non - communicable  diseases (NCD) 
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สรุป Highlights โครงการระยะแรก (พ.ศ.2554-2557) 

โครงการระดับชาติเพื่อปองกันดูแลรักษาความพิการแตกําเนิดในประเทศไทย  

(3 ปแรก พ.ศ. 2554-2557) 

1. บันทึกความตกลงรวมกัน (MOU) ระหวางกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาธิการ 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มหาดไทย สปสช. สสส. และสมาคมเพ่ือ
เด็กพิการแตกําเนิด (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 

2. สมาคมฯ จัดทําคูมือโรงพยาบาลและคูมอืของชุมชน แผนพับ 5 โรค 

3. Birth Defects Registry (BDR) จดทะเบียนความพิการแตกาํเนิด 22 จังหวัด 
นํารองรวมกับ สปสช., สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย, 
UNICEF, กระทรวงมหาดไทย 

4. ความรวมมือของ 8 โรงเรียนแพทย และ 7 เขต สปสช. ในการดําเนินกิจกรรม
เพ่ือสรางองคความรูในการปองกันความพิการแตกาํเนิดใน 22 จังหวัดนํารอง 
และ 11 อําเภอตนแบบ (ปองกันความพิการแตกําเนิด) 
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5. สรุปโครงการระดับชาติ เพื่อปองกันดูแลรักษาความพิการแตกําเนิด

ในประเทศไทย 3 ปแรก พ.ศ.2554-2557  

6. กรอบแนวคิด: ระดับประเทศ ระดับจังหวัด/อําเภอ, ระดับชุมชน 

7. แผนงานในการดูแลรักษาปญหาเด็กพกิารแตกําเนิดของประเทศไทย

จัดทําโดย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชนิี กรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสขุ 

8. บทบาทของชุมชนในการจัดต้ัง “อําเภอตนแบบ” 

9. พิการแตกําเนิดปองกันไดดวยโฟเลต 

 

สรุป Highlights โครงการระยะแรก (พ.ศ.2554-2557) 

โครงการระดับชาติเพื่อปองกันดูแลรักษาความพิการแตกําเนิดในประเทศไทย  

(3 ปแรก พ.ศ. 2554-2557) 
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สรุป Highlights โครงการระยะที่สอง (พ.ศ.2558-2560) 

โครงการระดับชาติพัฒนาจังหวัดและอําเภอตนแบบ  

ปองกันความพิการแตกําเนิด 

1. จดทะเบียนความพิการแตกําเนดิ 5 โรค ใน 25 จังหวัดนํารอง รวม

กับสปสช. 

2. การเขาสูชมุชนและสราง 25 อําเภอตนแบบเพื่อปองกันความพิการ

แตกําเนิด 

3. การขับเคลือ่นนโยบายระดับชาติรวมกับ 4 กระทรวง (สาธารณสขุ 

ศึกษาธิการ พัฒนาสังคม มหาดไทย) 

4. การปองกันความพิการแตกําเนดิดวยโฟเลต “วิตามินแสนวิเศษ” 
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5. กรอบแนวคิดในโครงการระยะที่สอง (พ.ศ.2558-2560) 

 5.1 ขับเคลื่อนนโยบายสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายการ 
      พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

 5.2 อําเภอตนแบบ 

 5.3 การปองกันและการดูแลรักษาความพิการแตกําเนิด 

6. รายชื่อ 26 จังหวัดนํารองและ 26 อําเภอตนแบบ 

7. รัฐมนตรีการกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปยะสกล     
สกลสัตยาทร ไดมีคําสั่งที่ 1456/2560 แตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนงานระดับประเทศในการดูแลและปองกันเด็กพิการแตกําเนิดของ
ประเทศไทย เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2560 

 

สรุป Highlights โครงการระยะที่สอง (พ.ศ.2558-2560) 

โครงการระดับชาติพัฒนาจังหวัดและอําเภอตนแบบ  

ปองกันความพิการแตกําเนิด 
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8. การขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
พ.ศ. 2560 

9. การขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560 

10. การขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2560 

11. Roadmaps  

 1. การขับเคลื่อนนโยบาย  

 2. การสรางชุมชนเขมแข็ง “อําเภอตนแบบ”  

 3. ประชาสัมพันธ/ใหความรูแกประชาชน “ความพิการแตกําเนิด
     ปองกันไดดวยโฟเลต” 

 

สรุป Highlights โครงการระยะที่สอง (พ.ศ.2558-2560) 

โครงการระดับชาติพัฒนาจังหวัดและอําเภอตนแบบ  

ปองกันความพิการแตกําเนิด 
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12. จังหวัด (นํารอง/ตนแบบ), อําเภอ (ตนแบบ), ตําบล “ปลอดความ

พิการแตกําเนิด” (ศูนยการเรียนรูพกิารแตกําเนิด), โรงพยาบาล

สงเสริมสขุภาพตําบล (รพสต.) 

13. การดําเนินกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร (รพ.เจริญกรงุประชารกัษ 

และเครือขาย) 

14. การประชุมนานาชาติ 12th Asia-Pacific Conference on 

Human Genetics 8-10 พฤศจิกายน 2560                     

Royal Orchid Sheraton กรุงเทพมหานคร 

 

สรุป Highlights โครงการระยะที่สอง (พ.ศ.2558-2560) 

โครงการระดับชาติพัฒนาจังหวัดและอําเภอตนแบบ  

ปองกันความพิการแตกําเนิด 
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สรุปความกาวหนาของงาน Birth Defects ในประเทศไทย  

จาก 2010 ถึง 2021 

1. Sixty-Third World Health Assembly, WHO Geneva, 17-21 May 2010 
(Resolution and Decisions)  

2. ความสําคัญของโฟเลตในการปองกันความพิการแตกาํเนิด - An Update 
(เอกสารประกอบการประชุม National Forum on Birth Defects & 
Disabilities 15-16 กันยายน 2559) 

3. กําหนดการพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ การบูรณาการความรวมมือการ
พัฒนาคนตลอดชวงชีวิต (กลุมเด็กปฐมวัยและผูสูงอาย)ุ วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม 
2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล (รัฐมนตรีวาการ 4 กระทรวง ผูลงนาม 
ไดแก รมว. พม, รมว. มท, รมว. ศธ และ รมว. สธ)  

4. ขอเสนอแนะ นโยบายเพ่ือสงเสริมและคุมครองสทิธิมนุษยชน “กรณีนโยบายและ
แผนการดําเนินงานเพ่ือลดความพิการแตกําเนิด โดยการกําหนดใหโฟลิกเปน
สวนประกอบในอาหารตอนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ 
(วันที่ 8 พฤษภาคม 2560) 
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5. สํานักงานผูตรวจการแผนดินเชิญประชมุหารอืแนวทางการจัดทํา
ขอเสนอแนะโครงการสทิธิของมารดาในชวงระหวางกอนและหลงัการ
คลอดบุตร กรณีการบริโภคโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) เม่ือวันที่ 19 
กุมภาพันธ 2563 

6. รายงานของผูตรวจการแผนดิน เรื่องสิทธิของมารดาในชวงระหวาง
กอนและหลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภคโฟลิกเอซิด (วิตามิน B9) 
เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2563 

7. สมาคมฯ ทําจดหมายถึงเลขาธิการ สปสช เพือ่พจิารณาใหโฟลกิเอชิด 
(Folic F) 400 ไมโครกรัม สําหรับหญิงวัยเจรญิพันธุเขาสูสทิธิ
ประโยชน เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

 

 

สรุปความกาวหนาของงาน Birth Defects ในประเทศไทย  

จาก 2010 ถึง 2021 
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นายกสมาคมฯไดรับเชิญเขารวมการประชุม 

เพื่อพิจารณาเร่ืองรองเรียนตอผูตรวจการแผนดิน   

กรณีองคการอนามัยโลก 

แนะนําใหหญิงวัยเจริญพันธุที่มีโอกาสต้ังครรภ 

รับประทานวิตามินโฟลิก  ขนาด 400 ไมโครกรัม (0.4 มิลลิกรัม)  

วันละ 1 เม็ด  เพื่อลดความพิการแตกําเนิด   

ซึ่งประเทศไทยยังไมมีการดําเนินการดังกลาว 

วันศุกรที่ 27  เมษายน พ.ศ.2561 

ณ หองประชุม 901 ชั้น 9 สํานักงานผูตรวจราชการแผนดิน 

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 



นายบูรณ  ฐาปนตุลย 

ผูตรวจการแผนดิน 
นายรักษเกชา  แซฉาย 

เลขาธิการฯ  

นายปรีดา  เวทยาวงค 

รองเลขาธิการ ฯ 



นพ.พิชิต  ศิริวรรณ 

สภากาชาดไทย 
ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค  วสันต 

นายกสมาคมเพ่ือเด็กพิการแตกําเนิด

(ประเทศไทย) 

ผศ.พญ.อัจฉรา  เสถียรกิจการชัย 

กุมารแพทย ศิริราช 
รศ.นพ.ประเสริฐ  ศันสนียวิทยากุล 

สูติแพทย  ศิริราช 



คณะกรรมการผูตรวจการแผนดิน 

องคการเภสัชกรรม 



องคการอาหารและยา 

กรมอนามัย Zonta Bangkok มูลนิธิพระมหาไถ 



ที่ปรึกษาสมาคมฯ ไดรับเชิญเขารวมการพิจารณาเรื่องรองเรียนตอ

ผูตรวจการแผนดิน ขอใหมีการดําเนินการใหองคการเภสัชกรรมผลิต

วิตามินโฟลิกขนาด 400 ไมโครกรัม เพ่ือจําหนายใหประชาชน ในการปองกัน

ความพิการแตกําเนิดในทารกแรกเกิด 



ขอใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แกไขระเบียบวาดวยการจดทะเบียน

อาหารเสริม พ.ศ. 2550 ท่ีกําหนดใหสตรีมีครรภและเด็กหามรับประทานอาหารเสริม

ทุกชนิด โดยใหยกเวนเฉพาะวิตามินโฟลิก ขนาด 400 ไมโครกรัม เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 

31 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

 นางฉัตรสุดา จันทรดียิ่ง  

กรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ

ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรควสันต

ที่ปรึกษาสมาคมเพื่อเด็กพิการ

แตกําเนิด(ประเทศไทย)



ศ.เกียรติคุณพญ.พรสวรรค  วสันต ที่ปรึกษาสมาคมฯ ไดรับแตงต้ังเปน

ผูทรงคุณวุฒิของผูตรวจการแผนดิน เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

นายบรูณ  ฐาปนตุลย

ผูตรวจการแผนดนิ  

นายสมศกัดิ ์ สุวรรณสจุรติ

ผูตรวจการแผนดนิ  

เลขานุการฯ เลขานุการฯ



นพ.พิชิต  ศิริวรรณ

สภากาชาดไทย

ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรควสันต

ท่ีปรึกษาสมาคมเพ่ือเด็กพิการ

แตกําเนิด(ประเทศไทย)

ศ.เกียรติคุณพญ.พรสวรรค  วสันต ที่ปรึกษาสมาคมฯ ไดรับเชิญเขารวมการประชุมเพ่ือ

จัดทําขอเสนอแนะโครงการสิทธิของมารดาระหวางกอนและหลังคลอดบุตร กรณีการ

บริโภควิตามินโฟลิก เอชิด (วิตามิน B9) เม่ือ วันศุกรที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562          

ณ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 



ศ.เกียรติคุณพญ.พรสวรรค  วสันต ที่ปรึกษาสมาคมฯ ไดรับเชิญจาก

สํานักงานผูตรวจการแผนดินเปนวิทยากร การประชุมหารือเพื่อจัดทาํ

ขอเสนอแนะโครงการสทิธิของมารดาระหวางกอนและหลังคลอดบุตร 

กรณีบริโภควิตามินโฟลิกเอชิด (วิตามิน B9) 

จังหวัดเชียงราย   20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

จังหวัดสุโขทัย   28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

จังหวัดมหาสารคาม  10-11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 



• สํานักงานผูตรวจการแผนดิน เชิญประชุมหารือแนวทางการจัดทําขอเสนอแนะ

โครงการสิทธิของมารดาในชวงระหวางกอนและหลังการคลอดบุตร กรณีการ

บริโภคโฟลิกเอชิด (วิตามิน B9) เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 

• รายงานของผูตรวจการแผนดิน เร่ืองสิทธิของมารดาในชวงระหวางกอนและหลัง

การคลอดบุตร กรณีการบริโภคโฟลิกเอชิด (วิตามิน B9) เม่ือวันที่ 16 กันยายน 

พ.ศ. 2563 

• สมาคมฯ ทําจดหมายถึงเลขาธิการ สปสช เพื่อพิจารณาใหโฟลิกเอชิด (Folic F) 

400 ไมโครกรัม สําหรับหญิงวัยเจริญพันธุ เขาสูสิทธิประโยชน                    

เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

 

 



Maternal & Child Health 

กฎหมายคุมครองแมและเด็ก 

 

?????? 
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