




พื้นที่เป้าหมาย 
จ.บุรีรมัย์ ได้แก่  อ.ล ำปลำยมำศ : ต.หนองโดน ต.ทะเมนชัย   
และ ต.บุโพธิ์ 

 

1.วันที่ 22 ธันวาคม 59 

-เข้าร่วมรับทราบโครงการ
มหัศจรรย1์.000วัน ครั้งแรก 
ที่ศนูย์อนามัยที่ 9 
นครราชสีมา 
 

 



พื้นที่เป้าหมาย 
จ.บุรีรมัย์ ได้แก่  อ.ล ำปลำยมำศ : ต.หนองโดน ต.ทะเมนชัย   
และ ต.บุโพธิ์ 

 

 

2.วันที่ 20 มกราคม 2560 
- เข้าร่วมโครงการ
มหัศจรรย1์.000 วัน เพื่อ
ท า  
focus  group กลุ่ม
ปราชญ์ชาวบ้าน  ค้นหา
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
ที่ศูนย์อนามัยที่ 9 
นครราชสีมา 

 



ประเพณีผอกผีพราย 



พื้นที่เป้าหมาย 
จ.บุรีรมัย์ ได้แก่  อ.ล ำปลำยมำศ : ต.หนองโดน ต.ทะเมนชัย   
และ ต.บุโพธิ์ 

3.วันที่ 17 มี.ค. 2560  

เข้าร่วมโครงการ
มหัศจรรย์1.000 วัน เพ่ือ
ร่วมกันวางแผน
ขับเคลื่อนสู่ระดับพื้นที่  ที่
ศูนย์อนามัยที่ 9 
นครราชสีมา 

 



พื้นที่เป้าหมาย 
จ.บุรีรมัย์ ได้แก่  อ.ล ำปลำยมำศ : ต.หนองโดน ต.ทะเมนชัย   
และ ต.บุโพธิ์ 

4.วันที่ 20 มี.ค. 2560  

เข้าร่วมติดตาม
ความก้าวหน้า โครงการ
มหัศจรรย์1.000 วัน  ที่
ศูนย์อนามัยที่9
นครราชสีมา 

 



สรุปภาพรวมก่อนการด าเนินโครงการมหัศจรรย์1,000 วัน 
โดยท่านสาธารณสุขนิเทศ 



ข้อมูลทั่วไปต าบลหนองโดน 
     หมู่บ้าน  8  หมู่บ้าน  

 

      จ านวนประชากร 
4,844 คน 

     พื้นที่ทั้งหมด 28.70 ตร.
กม.  

      อาชีพ เกษตรกรรม  

 

  

  

  



พื้นที่และอาณาเขตติดต่อ 
      



ข้อมูลด้านทรัพยากร 
         รพ.สต.       1  แห่ง 

    โรงเรียน     1  แห่ง     

    อบต.         1  แห่ง 

    ศสมช.       8  แห่ง 

    วดั           2  แห่ง 

   ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 1 แห่ง 

 



บุคลากรสังกัด รพ.สต.หนองโดน 
      

   นักวิชาการสาธารณสุข        2    คน 

    พยาบาลวิชาชีพ                  2    คน 

   แพทย์แผนไทย                   1    คน 

   จพ.ทันตสาธารณสุข         1   คน 

   ผู้ช่วยเหลือคนไข้              1   คน 

   พนง.จัดเก็บเอกสาร               1   คน 

   ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย             1   คน 
 



สรุปการด าเนินโครงการมหัศจรรย์1,000 วัน 
ที่ได้ด าเนินการแล้วในพื้นที่ 

 1.วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ท่านสาธารณสุขอ าเภอล าปลาย
มาศ  ได้น าโครงการมหัศจรรย์  1,000 วัน เสนอในทีป่ระชุม
หัวหน้าภาคส่วน  ที่หอประชุมอ าเภอ 

 2.วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ท่านนพ.อนันต์  กนกศิลป ์ ผอ.
โรงพยาบาลล าปลายมาศ ได้น าโครงการมหัศจรรย์  1,000 
วัน เข้าในที่ประชุมคป.สอ. ประชุมประจ าเดือน 

 3. วันที่ 11  พฤษภาคม  2560  จัดประชุมย่อยคุย
รายละเอียดโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน  รวม 3 ต าบล 4 
รพ.สต.ที่สสอ. 

    3.1 แบบฟอร์มในการส ารวจกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ 
   3.2 หนงัสือแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมหัศจรรย์ 1,000 

วัน  ระดับต าบล  
 

 

 



สรุปการด าเนินโครงการมหัศจรรย์1,000 วัน 
ที่ได้ด าเนินการแล้วในพื้นที่ 

 4. นัดหมายประธานอสม. เพื่อรับแบบส ารวจเก็บข้อมูลหญิงวัย
เจริญพันธุ์ที่มีสามีทั้งแต่งงานและไม่แต่งงาน  หญิงตั้งครรภ์  เด็ก 0- 
2 ปี  ในพื้นที่ 

     4.1 หญิงวัยเจริญพันธ์ที่อยู่กับสามีทั้งแต่งงานและไม่แต่งงาน 234 
คู่ 

           - ไม่ต้องการมีบุตร  178  คู่ 
           - ต้องการมีบุตร  56 คู่    * ต้องการมีบุตรช่วงนี้  10 คน 
      4.2 หญิงตั้งครรภ์     20  คน  
           - เจริญพันธ์  18  คน 
           - วัยรุ่น  2  คน 
      4.3 เด็ก 0-6 เดือน  12  คน 
      4.4 เด็ก 6- 1 ปี      23  คน 
      4.5 เด็ก 1 – 2 ปี     41  คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ฝากครรภ์ที่รพ.สต.และรพ.
ล าปลายมาศ 12 คน 

 ฝากครรภ์ที่รพ.อื่นและ
คลินิก  8 คน 



สรุปการด าเนินโครงการมหัศจรรย์1,000 วัน 
ที่ได้ด าเนินการแล้วในพื้นที่ 

 5.วันที่ 26 พฤษภาคม  2560 ทีม สสจ.ประชุมชี้แจง  เตรียม
ความพร้อมและติดตามการด าเนินงานโครง 1,000 วนัของ อ.
ล าปลายมาศและอ.ประโคนชัยทีห่้องประชุม สสอ. 

 6.วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ต าบลหนองโดน  เชิญ
คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมประชุมชี้แจงโครงการมหัศจรรย์ 
1,000 วัน และแต่งตั้งคณะกรรมการ Child  & Family 
Team ( CFT ) ระดับต าบล 

      
  เน้ือหา  1.จัดตั้งคณะกรรมการ CFT โดยท่านนายกศิวสรรค์ ขอบใจกลาง 
              2.น าเข้าสูเ่น้ือหาโครงการโดยผอ.รพ.สต. และท่านนายก 
             3.น าเสนอประเพณีผอกผีพรายที่จะท าร่วมกัน ในพิธีรับขวัญเดก็แรกเกดิใน

หมู่บ้านโดย คณุป้าค ามวล  สอนน าพา ประธานอสม. 
            4.น าเสนอกิจกรรมและขอความร่วมมือการท าประชาคมโครงการแตล่ะหมู่  ท าลาน

เด็ก เล่นในชุมชน 
 

      

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินโครงการมหัศจรรย์1,000 วัน 
การวางแผนด าเนินการ ต าบลหนองโดน 

 1. วางแผนออกท าประชาคมหมู่บ้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 
วัน ร่วมกับคณะกรรมการ CFT  ทุกหมู่บ้าน 
 

 2. วางแผนจัดตั้งคณะกรรมการ CFT ระดับต าบลหลังจากท า
ประชาคม 

 3. เตรียมจัดท าแบบฟอร์มในการลงทะเบียน  เกบ็ข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายของโครงการต่างๆ 
 

 4. จัดท าโครงการตามงบของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
ให้สอดคล้องกับโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน  
 

 

      

 

 

  - วางแผนวันที่ออกประชาคม  
ร่วมกับประชุมประจ าเดือน
ของผู้ใหญ่บ้าน รอก าหนด 
 

 -ค้นหาปราชญ์ชาวบ้านจากที่
ประชุมและให้ที่ประชาคมและ
ร่วมตั้งกรรมการในหมู่บ้าน
ตัวเอง 
 

 -โครงการติดตามสุขภาวะ
โภชนาการหญิงตั้งครรภ์และ
ทารก ( 90วัน 90 กลอ่ง) 



การด าเนินโครงการมหัศจรรย์1,000 วัน 
ปัญหาและอุปสรรค 

 

 โครงการใหม่  แนวทางการด าเนินงาน  การวางแผนต้องใช้เวลา
เพื่อหาความเหมาะสมในพื้นที่ว่าจะท าอะไรบ้าง 
 

 จากส ารวจมีคู่วัยรุ่นจ านวนมาก ที่ไม่ใช่เป้าหมายของโครงการ  
แต่มีโอกาสตั้งครรภ ์
 

 คู่วัยเจรญิพันธุ์ส่วนหนึ่งท างานกรุงเทพ/ต่างจังหวัด  ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มส ารวจ 
 

 

 

      

 

 



1. ทีม CFT ระดับต าบลท าประชาคมโครงการมหศัจรรย์ 1,000 วัน ทั้ง 8 
หมู่บ้าน ตั้งแต่ 5 มิ.ย. – 12 มิ.ย.60   โดยจัดตั้งคณะกรรมการ CFT ระดับ

หมู่บ้านได้ผ่านความเหน็ชอบจากมติที่ประชาคม 

 



2.จัดท าทะเบียน และ แผนงานโครงการสอดคล้องกับโครงการ
มหัศจรรย์ 1,000 วัน / นม 90 วัน 90 กล่อง 



3. 26–27 มิ.ย.60 ศูนย์อนามัยเขต 9 จัดกิจกรรมเปิดโครงการมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกแห่งชีวิตที่ รร.ดุสิตปริ้นเซส นครราชสีมา 



4. วันที่ 1 ก.ค.60  เริ่มลงทะเบียนรับเด็กแรกเกิด 
และ 3 ก.ค.60 รับลงทะเบียนหญิงฝากครรภ์รายใหม่ 

 กลุ่มเป้าหมายที่มาขึ้นทะเบียนกับโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน รพสต.
หนองโดน ต าบลหนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ 1 ก.ค.- 20 ส.ค.60 

 1. เด็กที่คลอดตั้งแต่ 1ก.ค.60 จ านวน  4 คน 

 2. เด็กที่มีอายุ 18 เดือนหรือน้อยกว่าจ านวน  32  คน 

 3. สตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์หลัง 3 ก.ค.60 จ านวน 2  คน 

 4. สตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ก่อน 3 ก.ค.60ที่ยังไม่คลอดจ านวน 9 คน 

 5. สตรีที่คลอดบุตรตั้งแต่ 1ก.ค.60จ านวน 4  คน 

 6. สตรีที่อยู่กินกับสามีและวางแผนจะตั้งครรภ์จ านวน  10  คน 



5. การด าเนินกิจกรรมอื่นๆตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  
ของทีม CFT ต าบลหนองโดน 

14 กค.2560 

ประชุมคณะกรรมการ 
CFT ระดับต าบลครั้งที ่
2  หลังเปิดตัวโครงการ 

 



5. การด าเนินกิจกรรมอื่นๆตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  
ของทีม CFT ต าบลหนองโดน 

2.-ลงทะเบียนดูแลหญิง
ตั้งครรภ์รายเก่า รับ
ฝากครรภ์รายใหม่ใน
โครงการ 1,000 วัน 

- แจกนม 90 วัน 90 
กล่อง  * 13 ลัง 

 



5. การด าเนินกิจกรรมอื่นๆตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  
ของทีม CFT ต าบลหนองโดน 

3. –เยี่ยมเสริมก าลังใจ
หญิงหลังคลอด ผูก
แขนรับขวัญตาม
ประเพณีผอกผีพราย 

- ประเพณีลงอู่  ขับ
กล่อมเพลงกล่อมลูก 

- มอบ book  start 

- ร่วมกิจกรรมโกนผม
ไฟ 

 



5. การด าเนินกิจกรรมอื่นๆตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  
ของทีม CFT ต าบลหนองโดน 

4.– ฉีดวัคซีนไข้หวดั
ใหญ่หญิงตัง้ครรภ ์

- จ่ายยาน้ าเสริมธาตุ
เหล็ก 6 ลดปัญหา
โลหิตจาง 

- ติดตามพัฒนาการ
ตามช่วงอายุ 

 

 



6.ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
และกิจกรรมที่จะด าเนินการ  ต่อ  

 1.แผนงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน / นม 90 วนั 90 กล่อง ไม่ผ่าน สสจ.  
แก้ไขโดยน ามาท าแผนโครงการในภาคประชาชน 

 2.กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะหญิงวัยเจริญพันธุ์ส่วนหนึ่งอยู่นอกพื้นที่ เช่นไปอยู่บ้าน
สามี  ไปท างานต่างจังหวัด 

 3.กิจกรรมที่จะท าต่อ  คือ  มีชุดแพคเก็ตจากแพทย์แผนไทยเวลาออกเยี่ยม 

 4.มีกิจกรรมที่ท าในชุมชนยังไม่ได้ด าเนินการ เช่นลานเลน่ลูกรัก  เนื่องจากต้องมี
งบประมาณ  และต้องมีความปลอดภัยกับเด็กเล็ก 

 



CFTหนองโดนสู้ๆ...............ขอบคุณคะ่ 


