
 
 

ความส าคญัของ ๑,๐๐๐ วนัแรกแห่งชีวิต 

วตัถปุระสงค ์

เพื่อให้ทมีพฒันาเดก็และครอบครวั (ทมี CFT ) มคีวามรู้ ความเขา้ใจและตระหนักถงึความ 
ส าคญัของโครงการมหศัจรรย ์๑,๐๐๐ วนัแรกแห่งชวีติ และสามารถด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองได ้

เน้ือหา 

โครงการมหศัจรรย ์๑,๐๐๐ วนัแรกแห่งชีวิตมีความส าคญัอย่างไร  

๑,๐๐๐ วนัแรกแห่งชวีติ คอื ช่วงเวลาทีเ่ริม่ตัง้แต่การปฏสินธใินครรภม์ารดาจนถงึคลอด (๒๗๐ 

วนั) และตัง้แต่แรกเกดิจนถงึ ๑ ปี (๓๖๕ วนั) ต่อดว้ยอายุ ๑ ปีจนถงึ ๒ ปีบรบิูรณ์ (๓๖๕ วนั) รวมเวลา

ทัง้หมด ๑,๐๐๐ วนั 

๑,๐๐๐ วนัแรกของชวีติเป็นช่วงเวลาที่ส าคญัที่สุดของเดก็ทุกคน เพราะว่า เป็นช่วงเวลาที่ร่าง 

กายเจรญิเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างแท้จรงิ โครงสร้างร่างกายทัง้ส่วนสูงและน ้าหนักเพิม่ขึ้นอย่าง

รวดเรว็ น ้าหนักตวัมอีตัราการเพิม่สูงสุดถงึ ๒๒ กรมัต่อวนั หรอืประมาณ ๑.๖ เท่าของช่วงวยัรุ่น และที่

ส าคญัมากคอื เป็นช่วงเวลาทีส่มองของทารกพฒันาอยา่งรวดเรว็ทีสุ่ด โดยเริม่ตัง้แต่ ๑๘ วนัหลงัจากการ

ปฏสินธ ิทารกในครรภจ์ะเริม่สรา้งเซลลส์มอง มกีารเพิม่เซลลส์มองควบคู่กบัการสรา้งเสน้ใยประสาทและ

สารสื่อประสาทอย่างรวดเรว็ เมื่อมอีายุครบ ๒ ปี สมองจะมขีนาดประมาณรอ้ยละ ๘๐ ของสมองผูใ้หญ่ 

จ านวนเซลล์สมองมีมากถึงแสนล้านเซลล์ เส้นใยประสาทมีหน้าที่ช่วยในการท างาน และเพิ่ม

ประสทิธิภาพของการสื่อสารระหว่างเซลล์สมอง สารสื่อประสาทเป็นสารเคมทีี่ท าหน้าที่ส่งต่อข้อมูล

ระหว่างเซลล์ประสาท ท าให้เกิดการท างานของสมองสรา้งความทรงจ าและการเรยีนรู ้ส่งผลต่อความ

ฉลาดทางสตปัิญญาและอารมณ์ต่อไปในอนาคต 

ดงันัน้ ในช่วง ๑,๐๐๐ วนัแรกแห่งชวีติ จงึเป็นช่วงเวลาทีม่คีวามหมายและส าคญัมากส าหรบัเดก็

ทุกๆคน ทีจ่ะสรา้งความเชื่อมโยงระหว่าง การพฒันาร่างกายและการพฒันาสมองไปในทศิทางเดยีวกนั 

มคีวามพรอ้มในการเรยีนรูใ้นระดบัทีส่งูขึน้ไปได ้จงึอาจกล่าวไดว้่า ช่วง ๑,๐๐๐ วนัแรกแห่งชวีติเป็นช่วง 

เวลาทอง (Golden period) ของชวีติเดก็ทุกคนอยา่งแทจ้รงิ  

ในช่วง ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิตสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ระยะคือ ระยะตัง้ครรภ์ (๒๗๐ วนั) 

ระยะแรกเกดิถงึ ๖ เดอืน (๑๘๐ วนั) และระยะ ๖ เดอืนถงึ ๒ ปี (๕๕๐ วนั) 

http://1000days.unicef.ph/
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ระยะท่ี ๑ ระยะตัง้ครรภ ์๒๗๐ วนั 

เริม่ตัง้แต่การปฏสินธจินกระทัง่คลอดเดก็อยู่ในครรภ์มารดาเป็นเวลา ๒๗๐ วนั ระยะตัง้ครรภ์

เป็นระยะที่มกีารสรา้งเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆเกิดขึน้มากกว่าปกต ิเพราะอตัราการเตบิโตของทารกใน

ครรภส์งูกว่าระยะอื่นๆของชวีติ เพยีงแค่ ๑๘ วนัแรกหลงัจากการปฏสินธ ิการสรา้งเซลลส์มองของทารก

น้อยได้เริม่ขึน้ เซลล์สมองพฒันาเชื่อมโยงและแบ่งตวัไปเรื่อยๆ ในช่วง ๒ – ๔ เดอืนของการตัง้ครรภ ์

เซลลส์มองแบ่งตวัสงูถงึ สองแสนตวัต่อนาท ีเมือ่ตัง้ครรภไ์ด ้๖ เดอืน การท างานของสมองมโีครงสรา้งที่

สลบัซบัซอ้นมากขึน้ มกีารเชื่อมโยงการท างานและการสื่อสารระหว่างเซลลอ์ยา่งเป็นระบบ 

หญิงตัง้ครรภ์จึงควรได้รบัสารอาหารที่ดีและมปีระโยชน์ เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมบูรณ์ 

อาหารส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อใหก้บัทารกในครรภ ์เพื่อน าไปพฒันาอวยัวะต่างๆ ใหม้คีวามสมบูรณ์ตลอด

ระยะเวลา ๙ เดอืนจนกว่าจะคลอด ดงันัน้ หญงิตัง้ครรภจ์งึมคีวามตอ้งการพลงังานและสารอาหารสูงกว่า

คนปกต ิโดยเฉพาะสารอาหารทีจ่ะช่วยสรา้งการเจรญิเตบิโตของทารก และบ ารงุเลีย้งร่างกายของมารดา

ส าหรบัการตัง้ครรภแ์ละการคลอดบุตร สารอาหารทีห่ญงิตัง้ครรภต์้องการ ไดแ้ก่ พลงังาน หญงิตัง้ครรภ์

ต้องการปรมิาณแคลอรีเ่พิม่ขึน้จากภาวะร่างกายปกตริอ้ยละ ๑๕ หญงิตัง้ครรภต์้องการโปรตนีเพิม่มาก

ขึน้เป็นสองเท่าของความต้องการปกต ิแหล่งอาหารโปรตนีที่ส าคญัคือ อาหารจากสตัว์ ได้แก่ นม เนย 

เนื้อสตัวท์ุกชนิด ปลาและไข่ 

หญงิตัง้ครรภต์อ้งการแรธ่าตุทีส่ าคญัไดแ้ก่ แคลเซยีม เพื่อใชใ้นการสรา้งกระดูกและฟันของเดก็ 

รวมทัง้การสรา้งน ้านมของมารดา ธาตุเหลก็เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัทารก เพื่อน าไปสรา้งเมด็โลหติและ

กลา้มเนื้อ เมือ่อายคุรรภม์ากขึน้ ทารกตอ้งการธาตุเหลก็มากขึน้ โดยเฉพาะใน ๓ เดอืนสุดทา้ย ไอโอดนี

เป็นสารที่ส าคญัมากส าหรบัหญงิตัง้ครรภ์ เพราะหลงัจากตัง้ครรภ์ได้ ๔ เดอืน ต่อมธยัรอยด์จะท างาน

เพิม่ขึน้ ดงันัน้ หญงิตัง้ครรภ์จงึต้องการไอโอดนีสูงกว่าคนปกต ิกรดโฟลกิมบีทบาทในการแบ่งตวัของ

เซลล ์ดงันัน้ จงึจ าเป็นต่อการตัง้ครรภใ์นระยะแรกซึง่เซลลก์ าลงัมกีารแบ่งตวัอยา่งรวดเรว็ ถ้าขาดกรดโฟ

ลกิในช่วงนี้ จะท าให้การแบ่งเซลล์ของทารกผดิปกติ เกิดความผดิปกติทางระบบประสาทส่วนกลาง 

(Neural tube defects) ท าให้มคีวามพกิารแต่ก าเนิดได้แก่ ความผดิปกตขิองกระดูกสนัหลงั ความ

ผดิปกตทิีท่ารกไมม่สีมองและกะโหลกศรีษะ 

นอกจากสารอาหารดงักล่าว หญิงตัง้ครรภ์มีความต้องการ วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซ ี

วติามนิดแีละวติามนิเค ทัง้ระยะในก่อนคลอดและหลงัคลอด เพื่อให้มารดาและทารกมสีุขภาพสมบูรณ์ 

ทัง้รา่งกายและจติใจ 

ระยะท่ี ๒ ระยะแรกคลอดถึง ๖ เดือน (๑๘๐ วนั)  
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เป็นช่วงเวลาที่ส าคญัมากช่วงหนึ่งของทารก หลงัจากที่คลอดออกมาจากครรภ์มารดาจนอายุ

ครบ ๖ เดอืน ช่วงเวลานี้ นมแมเ่ป็นอาหารทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัทารก เพราะนมแม่คอื สารอาหารธรรมชาต ิที่

มสีารอาหารครบถ้วน มกีรดไขมนัที่ช่วยพฒันาสมองของลูก และเสรมิสร้างภูมติ้านทานที่จ าเป็นต่อ

รา่งกายของลกู ช่วยป้องกนัการตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจ และโรคภมูแิพต่้างๆ เช่น หอบหดืและผื่น

ผวิหนงัอกัเสบ 

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) จงึแนะน าให้มารดาทุกคนใช ้นมแม่เป็นอาหารหลกัแต่เพยีงอย่าง

เดยีว (Exclusive Breast Feeding) ส าหรบัทารกแรกคลอดจนอายุครบ ๖ เดอืน แต่มมีารดาจ านวนไม่

น้อยในประเทศไทยทีเ่ขา้ใจว่า ทารกแรกเกดิถงึ ๖ เดอืนตอ้งการดื่มน ้า หรอือาจมเีหตุผลอื่นๆ จากความ

เชื่อของผูใ้หญ่โบราณเช่น ดื่มน ้าเพื่อลา้งปากหรอืแกก้ระหาย แต่ความจรงิแลว้ในช่วงเวลา ๑๘๐ วนัแรก

ของชวีติ ทารกไมจ่ าเป็นตอ้งดื่มน ้าเลย เพราะว่าในน ้านมแมป่ระกอบดว้ย น ้าปรมิาณทีเ่พยีงพอกบัความ

ตอ้งการของทารก นมแมย่งัเป็นเสมอืนวคัซนีทีช่่วยปกป้องและคุม้ครองทารกจากการเจบ็ป่วยไดอ้กีดว้ย 

มเีดก็อายุต ่ากว่า ๖ เดอืนในประเทศไทยเพยีง ๑ ใน ๕ คนทีไ่ดก้นินมแม่อย่างเดยีวในช่วง ๖ เดอืนแรก 

ตวัเลขน้ียงัห่างไกลจากเป้าหมายโภชนาการโลก (Global Nutrition Targets) ทีก่ าหนดไวว้่า เดก็รอ้ยละ 

๕๐ จะต้องได้กนินมแม่อย่างเดยีวในช่วง ๖ เดอืนแรกภายในพ.ศ. ๒๕๖๘ และจากผลการวจิยัทีต่พีมิพ ์

ในวารสารทางการแพทย ์(The Lancet) ฉบบัเดอืนมกราคม ๒๕๕๙ บ่งชีว้่า ระยะเวลาในการใหน้มลูกที่

นานขึน้สมัพนัธก์บัระดบัเชาวน์ปัญญาหรอืไอควิทีสู่งขึน้ ๓ จุดโดยเฉลีย่ และการใหลู้กไดก้นินมแม่หาใช่

ว่า จะเกิดประโยชน์ที่ลูกอย่างเดียวเท่านัน้ เพราะระหว่างที่ลูกกินนมแม่ ร่างกายของแม่จะหลัง่

สารอาหารทีส่ะสมไวอ้อกมา ท าใหช้่วยลดความดนัโลหติและฮอรโ์มนเครยีดในร่างกายของแม่ ทัง้ยงัลด

ความเสีย่งของการเกดิมะเรง็เต้านมและมะเรง็รงัไข่ของแม่อกีดว้ย นมแม่นอกจากจะเป็นอาหารทีด่ทีีสุ่ด

ส าหรบัทารกแรกเกดิจนถงึอายุ 6 เดอืนแลว้ การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ยงัสามารถเสรมิสรา้งความไวว้างใจ

และความผกูพนัทางอารมณ์ ระหว่างทีเ่ดก็กนินมแมไ่ดเ้ป็นอยา่งดอีกีดว้ย 

ระยะท่ี ๓ ระยะทารกอาย ุ๖ เดือนถึง ๒ ปี (๕๕๐ วนั)  

ในช่วงอายุ ๖ เดอืนถงึ ๒ ปี เป็นช่วงเวลาที่เดก็เจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ทัง้ร่างกายและสมอง 
รา่งกาย ก าลงัสรา้งเซลล ์เนื้อเยือ่ กระดกู ฟันและอวยัวะอื่นๆ เซลลส์มองยงัคงเจรญิเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง 
มกีารขยายขนาดและโครงข่ายส่วนที่เป็นเส้นใยประสาท ท าให้การพฒันาสมองสมบูรณ์และมคีุณภาพ
มาก รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพการสื่อสารระหว่างเซลลส์มอง ท าใหส้มองท างานอย่างเป็นระบบ โดยผ่าน
กระบวนการเรยีนรูแ้ละการกระตุ้นทกัษะในดา้นต่างๆ ซึง่จะมผีลต่อพฒันาการของลูกน้อยเช่น ในด้าน
ภาษา ความจ า การท างานของกลา้มเนื้อมดัเลก็ และเมื่อครบ ๑,๐๐๐ วนั สมองจะมขีนาดประมาณรอ้ย
ละ ๗๕ – ๘๐ ของน ้าหนักสมองเมื่อเป็นผู้ใหญ่ เดก็จะเรยีนรูไ้ด้ง่ายกว่าช่วงอื่นๆ เซลล์สมอง ๑ เซลล ์
สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายของสารสื่อประสาทได้เป็นหมื่นเซลล์ ใน ๑,๐๐๐ วนั ร่างกายจะสรา้งเซลล์
สมองมากถงึ ๑๐๐,๐๐๐ ลา้นเซลล ์ 

http://www.thelancet.com/series/breastfeeding


9 
 

ดงันัน้ พ่อแม่จึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาร่างกายและสมองลูกในช่วงนี้  เด็กมีการ
เจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ จงึต้องการอาหารที่ให้สารอาหารที่มคีุณค่าและพลงังานสูง การให้อาหารที่
เหมาะสมตามวยัของเดก็ จะช่วยเสรมิพฒันาการและน าไปสู่การเตบิโตอย่างมคีุณภาพ สิง่ที่พ่อแม่ควร
เอาใส่ใจคอื การใหอ้าหารทีเ่หมาะสมตามวยัควบคู่กบัพฒันาการของเดก็ 

โดยทัว่ไป ทารกเริม่มฟัีนขึน้เมื่ออายุประมาณ ๖ เดอืนและจะต่อเนื่องไปจนอายุ ๓ ขวบ ท าให้
เดก็พรอ้มทีจ่ะรบัพลงังานและสารอาหารบางชนิด เพิม่เตมิจากอาหารตามวยัเพื่อการเจรญิเตบิโต โดย
เริม่จากอาหารกึ่งแขง็กึ่งเหลว และพฒันาไปสู่การรบัประทานอาหารแบบผูใ้หญ่ การกนินมแม่ควบคู่กบั
อาหารที่ปลอดภยัทีเ่หมาะสมตามวยัอย่างเพยีงพอ จะท าให้เดก็มกีารเจรญิเตบิโตและมสีุขภาพที่ดขี ึน้ 
รวมทัง้การลดความเสีย่งต่อภาวะเตีย้ แคระแกรน็ในช่วง ๒ ปีแรกของชวีติ  

จงึสรปุไดว้่า ช่วง ๑,๐๐๐ วนัแรกของชวีติเป็นช่วงเวลาทีส่ าคญัและเป็นโอกาสทองในการพฒันา

เด็ก การให้นมแม่อย่างเดยีวในช่วงทารกแรกเกิดถึง ๖ เดอืน เป็นการสร้างพื้นฐานที่ดใีนการพฒันา

ร่างกายให้แขง็แรงและสมองให้สมบูรณ์ รวมทัง้สามารถเสรมิสรา้งความไว้วางใจและความผูกพนัทาง

อารมณ์ ระหว่างมารดากบัทารกทีก่นินมแม่ไดเ้ป็นอย่างด ีพืน้ฐานทีด่ขีองเดก็สามารถต่อยอดใหเ้กดิการ

พฒันาการเรยีนรู ้การปรบัตวักบัสิง่แวดล้อม การควบคุมอารมณ์ และสรา้งสภาวะทางจติใจให้ทนทาน

กบัยดืหยุ่น ปรบัตวัได้เมื่อโตเป็นผู ้ใหญ่ และสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื พ่อแม่และผูเ้ลี้ยงดูต้องเขา้ใจถึงความ 

ส าคญัของบทบาทในการเลี้ยงดู ดูแลเดก็ตัง้แต่วยัทารกจนถงึวยัอนุบาล การเลีย้งดูเดก็อย่างมคีุณภาพ

จะช่วยพฒันาเดก็ใหเ้ตบิโตเตม็ตามศกัยภาพ เพราะการพฒันาสมองต้องเริม่ต้นตัง้แต่วนัแรกของชวีติใน

ครรภม์ารดา ถ้ากระบวนการดูแลไม่ดเีพยีงพอ จะส่งผลให้ทารกแรกเกดิมนี ้าหนักน้อย เตี้ยแคระแกรน็ 

ทุพโภชนาการ พฒันาการไม่สมวยั เนื่องจากเป็นช่วงที่มีกระบวนการสร้างเซลล์สมอง การได้รบั

โภชนาการที่มปีระโยชน์ ร่วมกบักระบวนการ กนิ กอด เล่น เล่าทีม่คีุณภาพ จะท าใหเ้ซลลส์มองพฒันา

เพิ่มขึ้น พัฒนาการภาษาดี และพัฒนาการด้านอื่นๆ ก็จะตามมาอย่างน่าอัศจรรย์จะท าให้ทารก

เจรญิเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่ศีกัยภาพในทีสุ่ด  

 

 


