
โครงการมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชวีติ
เขตสุขภาพที ่9 ปี 2560-2563 

น.พ.ยทุธนา พนูพานิช

สาธารณสขุนิเทศก์ เขต 9



Health

แขง็แรง

Hand

ใฝ่เรียนรู้
มีทกัษะ

Heart

ดี มีวินัย

ประเทศไทยจะเดินเข้าสู่ Thailand 4.0

เราจะต้องสร้างคนไทย 4.0 ต้องกล้าลงทุน
ท าให้เกิดความมหศัจรรยใ์น 1,000 วนัแรกของ
ชีวิตลงทนุในช่วง 1,000 วนัแรก จะได้คนไทย 4.0

เป้าหมาย เพ่ือสรา้งเด็กไทยใหมี้ความพรอ้ม

ใน 4 ดา้น เป็นผ ูใ้หญ่ท่ีมีคณุภาพของประเทศ

Head

เก่ง



มหศัจรรย์ 1,000วนัแรกแห่งชีวิต

HEALTH , HEAD 

HEART, HAND

First 

270 
days

Second

365 
days

Final

365 
days

+ +

ตัง้แต่ปฏิสนธิจนคลอด 1 ขวบปีแรก 2 ปีบรบิรูณ์

“นาทีทองพฒันาสมองลกู 

ตอ้งท าใน 1,000 วนัแรกของชีวิต”



วตัถปุระสงค์

เพ่ือพฒันาและสง่เสรมิสขุภาพเด็กให้

มีความสมบรูณท์ัง้รา่งกาย จิตใจ มีสติปัญญา

และศกัยภาพท่ีดี ในช่วง ๑,๐๐๐ วนัแรกของชีวิต 

เพ่ือกระต ุน้และสง่เสรมิใหค้รอบครวั ชมุชนและสงัคม

ตระหนกัถึงความส าคญัของการดแูลและเอาใจใสต่่อ

สขุภาพของสตรตีัง้ครรภแ์ละเด็กอาย ุ๐ - ๒ ปี รวมทัง้

การสรา้งความผกูพนัระหว่างเด็ก ครอบครวัและชมุชน  

เพ่ือสรา้งความรว่มมือจากภาคีเครอืข่ายและองคก์รต่างๆ

ในการพฒันาสขุภาพของสตรี ตัง้ครรภแ์ละเด็กอาย ุ๐-๒ ปี

รวมทัง้การรว่มกนัแกไ้ขปัญหาและหาทางออกใหก้บัครอบครวั

เพ่ือลดความเหลื่อมล า้และเพ่ิมการเขา้ถึงบรกิารสขุภาพท่ีมีมาตรฐาน 

ตามชดุสิทธ์ิประโยชนท่ี์พึง ไดร้บัในกล ุม่สตรตีัง้ครรภแ์ละเด็กอาย ุ๐ - ๒ ปี 



“ เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกนั

โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลงั ”





ส่งมอบเดก็อายุ 2 ปีบริบรูณ์ท่ีมีความสมบรูณ์
ด้านสขุภาพและศกัยภาพให้กบัชุมชนดงัน้ี

1. เดก็สงูดีสมส่วน

-ดช.สงูไม่ต า่กว่า 82.5 ซม. น ้าหนักไม่ต า่กว่า 10.5 กก.

-ดญ.สงูไม่ต า่กว่า 81.0 ซม. น ้าหนักไม่ต า่กว่า 9.5 กก.

2. เดก็มีฟันอย่างน้อย 12 ซ่ี ฟันน ้านมไม่ผุ

3. เดก็มีพฒันาการสมวยั

• การเคล่ือนไหว : ว่ิง & กระโดด 2 ขาได้ถอดชดุเองได้ตกัข้าวกินเองได้

• การพดู : พดู 2 ค าท่ีมีความหมายได้ บอกความต้องการได้ บอกอจุจาระได้

• การมีวินัย : เล่นแล้วเกบ็ของเองได้

เป้าหมาย: เดก็ไทย แขง็แรง เก่ง ดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

1

3
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันา
IQ & EQ ของลกู

1. พนัธกุรรม
2. อาหารและโภชนาการ
3. สภาพแวดล้อม

3.1 ครอบครวั
3.2 การอบรมเลี้ยงดู
3.3สงัคมและชุมชน
3.4 การศึกษา
3.5 อ่ืนๆ



มหศัจรรย์
1,000 วนั
แรกของชีวิต

การฝากครรภ์
คณุภาพ

พฒันาการ
เดก็

โภชนาการ
ในแม่ & เดก็

การป้องกนั
ความพิการ
แต่ก าเนิด

การคลอด
คณุภาพ

การเล้ียงลกู
ด้วยนมแม่

Well Child 
Clinic 

คณุภาพ

การเล้ียงลกู
ด้วยหวัใจ

อจัฉริยะและ
แสนดี

การแก้ไข
ช่วยเหลือ

ครอบครวัท่ีมี
ปัญหา



1. กิจกรรมทางสขุภาพ หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการ
ดแูลสขุภาพของสตรี ตัง้แต่ระยะก่อนการตัง้ครรภจ์นถึงคลอด
และเดก็แรกเกิดจนถึงอายุ 2ปีบริบรูณ์

2. กิจกรรมทางสงัคม หมายถึง กิจกรรมท่ีเสริมเติมเตม็ส่วนขาดและ
สร้างความเข้มแขง็ให้กบัหญิงตัง้ครรภ์ เดก็ และครอบครวั ได้แก่
กิจกรรมด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี กิจกรรมท่ีสรา้ง ความรกั
ความอบอุ่นให้เดก็ การเย่ียมบา้นเพ่ือแก้ไขปัญหาของหญิง
ตัง้ครรภแ์ละครอบครวัฯลฯ

กิจกรรมการดแูลสตรีและเดก็ 0-2 ปี
โครงการมหศัจรรย์ 1,000 วนัแรกแห่งชีวิต



จิตอาสา
& อ่ืนๆ

แพทย/์
พยาบาล

คณุคร/ู
นักเรียน

อสม./
อสค.

พระสงฆ์

ก านัน/
ผูใ้หญ่
บา้น

ผูอ้าวโุส
& 

ปราชญ์
ขาวบา้น

นายก
อบต. & 

ทีม

Child & 
Family 
Team

การฝากครรภค์ณุภาพ

โภชนาการหญิงตัง้ครรภ์

พฒันาการเดก็ 0-2 ปี

การเล้ียงลกูด้วยนมแม่

กินกอดเล่นเล่า

การเล้ียงดเูดก็ 0-2 ปี

การเจริญเติบโตเดก็ 0-2 ปี

อาหารเดก็ตามวยั 0.5-2 ปี

1. ดแูลทางกาย & รบัฟังปัญหา
2. ประเมินชีวะจิตสงัคม
3. สร้างความรกั ความผกูพนัท่ีดี
ระหว่าง เดก็ ครอบครวั และชมุชน

การเย่ียมบา้นสตรีตัง้ครรภแ์ละเดก็ 0-2ปี
• กรณีปกติ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
• กรณีผิดปกติ 1-2 สปัดาหต่์อครัง้

ประชมุ วางแผน
แก้ไขปัญหา/
อปุสรรค



1. ระยะก่อนการตัง้ครรภ์ (Pre-pregnancy)

2. ระยะตัง้ครรภ์ (Pregnancy)

3. ระยะคลอด (Delivery)

4. ระยะแรกเกิด – 6 เดือน (Breast feeding)

5. ระยะ 6 – 12 เดือน (Complementary feeding)

6. ระยะ 1-2 ปี (Toddler) 

มาตรฐานการดแูล
หญิงตัง้ครรภแ์ละเดก็ 0-2 ปี
(Standard Operating Procedure : SOP)



ความสัมพันธ์หว่างการดื่มนมกับน ้าหนักแม่ 
น ้าหนักเด็กแรกเกิด Dose response relationship 

มีหลักฐานเชื่อได้ว่า หากหญิงตั งครรภ์ที่มีน ้าหนักเพิ่มตลอดการตั งครรภ์น้อย
กว่า 10 กิโลกรัม /คลอดก่อนก้าหนด มีความเส่ียงสูงที่จะพบ LBW < 2500 gm. ใน
พื นที่ของ อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ไม่แตกต่างจากการศึกษาทั งในและต่างประเทศ 

และพบความสมัพันธ์ของปัจจยัสองปัจจยั กับการเกิด LBW ในลักษณะ Dose 
response relationship ดังนี  

1. ความสัมพันธ์ระหว่าง การดื่มนมกล่อง กับ นน.แม่ที่เพิ่มขึ น ยิ่งดื่ม
นมกล่องมากขึ น น ้าหนักของแม่ก็มากขึ น อย่างมนีัยสา้คัญทางสถิติ

2. ความสัมพันธ์ระหว่าง การดื่มนมกล่อง  กับ นน. เด็กแรกเกิด ยิ่ง
ดื่มนมกล่องมากขึ น เด็กแรกเกิด LBW น้อยกว่า 2500 กรัม ในทิศทางตรงกัน
ข้ามอย่างชัดเจน



นมกล่อง มีความสะดวกในการจัดบริการในลักษณะของ 
Public Health Policy จะช่วยลดอุบัติการณเ์กิด LBW 36.6% 

จากอุบัติการณ์การเกิด LBW เดิมที่เป็นอยู่

• อปท. สามารถใช้เงินกองทนุสง่เสริมป้องกันโรค สามารถจัดซื อได้และ
มอบให้กับหญิงตั งครรภ์ ไม่ผิดระเบียบ

• สตง.ได้ลงตรวจสอบโครงการนี แล้ว ที่ อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 

• ง่ายในการขนส่ง ไม่เน่า เสียง่าย แตก เมื่อเทียบกับ โปรตีนชนิดอื่นๆ 

• ช่วยกระตุ้นให้ความสนใจที่จะมาฝากครรภ์ ในระยะ 12 สัปดาห์แรก
ของระยะตั งครรภ์และการดูแลการตั งครรภ์ดียิ่งขึ น



มิส 1,000 วนัอ าเภอ (รู้งาน รู้คน รู้พืน้ท่ี)

1. รู้งาน

• รู้ทุกงานของมหศัจรรย์ 1000วนั

• รู้จกัวิธีประเมิน Bio-Psycho-Social & Care plan

2. รู้คน

• รู้จกัมิสพนัวนัต าบลและทีม CFT ต าบล

• รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครมีก่ีคน

3. รู้พืน้ท่ี

• พืน้ท่ีเป็นอย่างไรจดุอ่อนจดุแขง็คืออะไร

4. ขบัเคล่ือนงานระดบัอ าเภอประสานงานต าบล

5. ติดตาม & รวบรวมรายงานเป็นภาพอ าเภอ





• สตรตีัง้ครรภ ์อาย ุ18 ปี

• Teenage pregnancy

• ฐานะยากจน อ่านหนงัสือไม่ออก

กรณีตวัอยา่ง รพ.สต.บแุปบ อ.ล าปลายมาศ จ.บรุรีมัย์



-หลานสาว ไดน้มกลอ่งจากโรงเรยีนเอามาใหค้นทอ้งกินแทน

-คนทอ้งอ่านหนงัสือไมอ่อก หลานสาวอ่านใหฟั้ง แต่บางค าก็อ่านไม่ออก



จากการประเมินกายจิตสงัคม (Bio-Psycho-Social)

ปัญหา..ว่าท่ีคณุแม่คนใหม่ในชมุชน

ระดบับคุคล         

ประเมินทางกาย 

• แมต่ัง้ครรภว์ยัร ุน่  อาจจะคลอดกอ่นก าหนด เป็น Low birth weight

• ผอม  BMI กอ่นตัง้ครรภ ์16.6 (ค่าปกติ18)

• ครรภเ์ล็กกว่าเกณฑ ์ (31 wks วดั size 26 ซม ) 

ประเมินทางจิตสงัคม

• เครยีด เพราะตายายทะเลาะกนั เรือ่งไม่มีเงินเลี้ยงหลาน และเหลน 

• อ่านหนงัสือไม่ออก ไม่อยากไปเรยีน  อายคนอ่ืน  

• ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได ้ กินอย ูแ่บบประหยดัเท่าท่ีหาได้

• อยากมีงานท า อย ูบ่า้น/ใกลบ้า้นดแูลลกูได ้                  



ปัญหา..ว่าท่ีคณุแม่คนใหม่ในชมุชน

ระดบัครอบครวั        

• รายไดค้รอบครวัไม่แน่นอน  ไม่มัน่คง กินอย ูแ่บบประหยดัเท่าท่ีหาได ้

• ผ ูห้ารายไดคื้อ ตาบญุมี  ขบัมอเตอรไ์ซคไ์ปรบัหอม ผกั ตามสวนท่ี อ.หนอง

หงส ์มาขายตลาดล าปลายมาศ  ตัง้แต่ 5ท ุ่ม-สว่าง ถา้มีความจ าเป็นตอ้ง

ใชเ้งิน  เงินลงทนุก็จะหมด ไม่มีเงินไปลงทนุใหม่ 

• ไมอ่ยากปลกูผกัเอง เพราะเปลืองค่าน ้า ไม่มีเงินจ่ายค่าน ้า

• สามี(พ่อป้อม)..เป็นลกูจา้งรา้นวสัดกุอ่สรา้ง 07.00-17.30 น  

รายได ้200บาท/วนั 



ปัญหา..ว่าท่ีคณุแม่คนใหม่ในชมุชน

ระดบัชมุชน        

• มีพิธีผกูขอ้มือแต่งงาน ชมุชนรบัร ู ้ตัง้ครรภพ์รอ้มแต่ไม่ไดว้างแผน

• ANC 3 wks แม่หลา่  อสม.เป็นผ ูใ้หค้ าแนะน า

• เขา้โครงการ 1,000วนั ไดร้บันมสนบัสนนุ 90 วนั 90 กลอ่งท่ี GA

27 wks

• อปท.เป็นผ ูส้นบัสนนุงบประมาณในการจดัซ้ือนม

• ผกูขอ้มือรบัขวญั ภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

• ทีม CFT ต าบล/หม ูบ่า้น ยงัไม่ไดแ้สดงบทบาท 



สรปุปัญหาของหญิงตัง้ครรภแ์ละแนวทางแกไ้ข

1. ตัง้ครรภว์ยัร ุน่แต่พรอ้ม เด็กตวัเล็ก เสี่ยงกบั Preterm & LBW ไดน้มจืดชา้ 

ภาวะโภชนาการไม่ดี

วิธีแกไ้ขคือ 

1.1 เพ่ิมนมจืดวนัละ 2 กลอ่ง เพ่ิมไข่ วนัละ 2-3 ฟอง

1.2 น าสง่ไปพบสติูแพทย ์(MFM) เพ่ือคน้หาความเสี่ยงและแนวทางป้องกนั

วิธีแกไ้ขคือ 

2. อ่านหนงัสือไม่ออก วิธีแกไ้ขคือ 

2.1 คน้หานกัเรยีนมธัยมในหม ู่บา้น เป็นจิตอาสามาอ่านหนงัสือใหล้กูในทอ้งฟัง 

2.2 ขอความช่วยเหลือจากครกู.ศ.น.มาช่วยสอนหนงัสือ 



3. ครอบครวัยากจน รายไดต้ ่ามีคนหารายไดเ้พียง 2 คน ไม่

ปลกูผกั เพราะว่า กลวัเสียค่าน ้า

วิธีแกไ้ขคือ หาวิธีเพ่ิมรายได ้สรา้งอาชีพ ตอ้งใหที้ม CFT 

ต าบล/หม ูบ่า้นมาช่วย 

4. ตายายทะเลาะกนั เรือ่งไมมี่เงินเลี้ยงหลาน สรา้งความกดดนั

ใหแ้มแ่ละลกูในทอ้ง

วิธีแกไ้ขคือ ท าความเขา้ใจกบัตาและยาย อาจจะตอ้งนิมนต์

พระสงฆใ์นหม ูบ่า้นมาช่วยดว้ย

สรปุปัญหาของหญิงตัง้ครรภแ์ละแนวทางแกไ้ข



กลุ่มเป้าหมาย (คน) นครราชสีมา ชัยภมูิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต 9

1. สตรีที่อยู่กินกับสามแีละ
วางแผนจะตั งครรภ์

203 57 54 83 397

2. สตรีตั งครรภ์ฝากท้องก่อน 
1 กค.60

137 175 49 72 373

3.สตรีตั งครรภ์ฝากครรภ์
ตั งแต่ 1 กค.60

348 190 121 88 747

4. สตรีหลังคลอดในพื นที่
และคลอดที่อื่น ตั งแต่ 1
กค.60

450 224 151 158 983

5. เด็กแรกเกิดที่คลอดในพื นที่
และที่อื่นตั งแต่ 1 กค.60

451 228 151 175 1005

6. จ้านวน Care Plan หญิง
ตั งครรภ์

172 110 101 72 433

7. จ้านวน Care Plan เด็กแรก
คลอด

228 106 92 115 541

ผลงาน (1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2560) 



ผลงาน (ร้อยละ) นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต 9

1. สตรีที่อยู่กินกับสามีและวางแผนจะ
ตั งครรภ์ ที่ได้รับ Folate

100 100 100 100 100

2.สตรีตั งครรภ์ฝากท้องก่อน 1 กค.60
2.1 ได้รับ Triferdine 100 100 100 100 100

2.2 ได้รับนมจืด 90 วัน 90 กล่อง 83.21 100 26.53 50 74.53

3. สตรีตั งครรภ์ฝากท้องตั งแต่ 1 กค.60

3.1 Early ANC 79.89 89.47 77.69 82.95 82.33
3.2 ได้รับ Triferdine 99.71 99.47 95.04 100 98.93
3.3 ได้รับนมจืด 90 วัน 90 กล่อง 72.7 92.11 44.63 77.27 73.63

4. สตรีหลังคลอดที่ยังเลี ยงลูกด้วยนม
แม่ ที่ได้รับ Triferdine

89.33 79.02 98.01 98.85 89.99

5. เด็กแรกเกิด ตั งแต่ 1 กค.60

5.1 เด็ก LBW 8.20 12.28 8.61 6.29 8.86

5.2 กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 76.05 65.79 76.82 92.00 76.62

ผลงาน (1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2560) 



จดัท าหลกัสตูรเพ่ือพฒันาศกัยภาพ 

“ทีมพฒันาเด็กและครอบครวั (CFT)”

จดัอบรม การเลี้ยงลกูดว้ย 

“ หวัใจอจัฉรยิะและแสนดี ”

สิ่งท่ีจะด าเนินการในปี 2561

1

2

จดัตัง้กองทนุมหศัจรรย ์1,000 วนั 

เขตนครชยับรุนิทร์
3

ดแูลต่อเน่ืองใหค้รบ 5 ปี “โครงการหนนูอ้ย

อจัฉรยิะและแสนดี” (Good IQ & Great EQ)
4



การน้าความรู้
และเครื่องมือไปใช้ในชีวิตจริง

การสร้างแรงบันดาลใจ
อัจฉริยะแสนดี

การสร้างแรงบันดาลใจ
อย่างต่อเนื่อง

การเลี ยงลูกด้วย
“หัวใจอัจฉริยะและแสนด”ี กิจกรรม 4 มหัศจรรย์

การสร้างจิตประภัสสร
ตั งแต่นอนอยู่ในครรภ์1

2

3

4





จิตประภัสสร...ตั งแต่นอนอยู่ในครรภ์



สิ่งท่ีเรา

ตอ้งท า

...และระลึก

เสมอ

จัดระบบการท้างานให้ดี มีคุณภาพ 
เพื่อดูแลสตรีตั งครรภ์และเด็กแรกเกิด 0-2 ปี

ให้ความส้าคัญกับสตรีตั งครรภ์และเด็ก
มากกว่า KPI

ไม่เพียงแคเ่ติมเต็มส่วนขาด แต่ต้องพัฒนา 
และแต่งเติมใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ น

สตรีตั งครรภ์และเด็กอยู่ที่บ้าน
กับครอบครัวและชุมชน 

ไม่ใช่ Routine care แต่เป็น 
Individual & Family care

1

2

3

4

5



โครงการมหศัจรรย์ 1,000วนัแรกแห่งชีวิต
ต าบล......อ าเภอ......จงัหวดั..... ปี 2561 

รวมพลงัประชารฐั
•สร้างคน
•สร้างชีวิต
•สร้างชาติ



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ.ปยุตโฺต)

“ โลกต้องการคนดี

ไม่ใช่เพื่อให้มารับรางวัล

แต่เพื่อช่วยกัน ท้าชีวิตและสังคม
......ให้ดีขึ น ”



“ ปัน่ไปไม่ท้ิงกนั สานต่องานท่ีพ่อท า
No One Left Behind ”



“Our Loss is our gain” “ขาดทนุ คือ ก าไร”

• ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ บอกเลา่ไวใ้นหนงัสือ “การทรงงาน

พฒันาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วั”

“ ส าหรับพระองคจ์ะเป็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชค้า่ใชจ้า่ยนอ้ยท่ีสดุ 

ต า่ที่สดุ แต่หากเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนษุยน์ัน้ บางครัง้

แพงแสนแพงก็ตอ้งท า เพราะชีวิตมนษุยเ์ราจะไปตีราคาแบบ

วสัดสุิ่งของไมไ่ด้ ซ่ึงพระองคต์รัสว่า ขาดทนุ คือ ก าไร 

Our Loss is our gain การเสีย คือ การได้ ประเทศชาตก็ิจะ

กา้วหนา้ และการท่ีคนอยูด่มีสีขุนัน้ เป็นการนบัที่มลูคา่เงนิไมไ่ด ้



เรามองเหน็...ในส่ิงท่ีมองไม่เหน็

เราเช่ือ...ในส่ิงท่ีไม่น่าเช่ือ

และได้รบัใน...ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้

Corrie ten boom

ความศรทัธา



1. มาตรฐานและคณุภาพของกิจกรรมทางสขุภาพ

2. อาหารและโภชนาการ

3. การแก้ไขปัญหาของแมแ่ละครอบครวัโดยทีม CFT

4. ต้องท า Individual care &  Individual folder 

อย่างชดัเจนในทกุระยะ

ส่ิงท่ีต้องเข้มข้นกว่าเดิม



Miracles of Nature



Miracles of Nature



สวสัดีครบั

“ ในช่วง 1,000 วนัแรกของชีวิต 

เวลาในแต่ละวนัของเด็กคนนัน้มี

ค่ามาก เราจะยอมใหม้นัผา่นไป

โดยไม่ไดท้ าอะไร ท่ีเกิดประโยชน์

กบัเด็กคนนัน้หรอื ”


