
โครงการมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต
เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
พ.ศ. 2563 - 2564 

นพ. ยุทธนา พูนพานิช
ทีป่รกึษาศูนยอ์นามยัที ่9 นครราชสมีา





การพฒันาเด็กปฐมวยั 0-6 ปีบรบิรูณ์

พฒันาการ
ด้านสติปัญญา

พฒันาการ
ด้านร่างกาย

พฒันาการ
ด้านอารมณ์

พฒันาการ
ด้านสงัคม

IQ ดี & EQ เด่น (Good IQ & Great EQ)



แผนพฒันาสติปัญญา
(IQ & EQ)

เดก็ปฐมวยั 0 - 6 ปี

โครงการมหศัจรรย์
1,000 วนัแรกแห่งชีวิต

โครงการหนูน้อย 
อจัฉริยะ & แสนดี

IQ ดี
EQ เด่น

ตัง้แต่ปฏิสนธิ-คลอด

จนถึงอาย ุ2 ปีบรบิรูณ์

(1,000 วนั)

ตัง้แต่อาย ุ2 ปี

จนถึง 6 ปีบรบิรูณ์

(1,825 วนั)



มหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต

HEALTH , HEAD 

HEART, HAND

270 
วนั

365 
วนั+ +

ตัง้แต่ปฏิสนธิจนคลอด 1 ขวบปีแรก 2 ปีบรบิรูณ์

“นาทีทองพฒันาสมองลกู 

ตอ้งท าใน 1,000 วนัแรกของชีวิต”

365 
วนั



เด็กไทย 4.0 นกัเรยีนไทย 4.0 คนไทย 4.0 
ประเทศไทย

4.0 

คนไทย 4.0

คือ คนไทยท่ีมีปัญญาเฉียบแหลม มีทกัษะท่ีเห็นผล 

มีสขุภาพท่ีแข็งแรง และมีจิตใจท่ีงดงาม



ประเทศไทยจะเดินเขา้ส ู ่Thailand 4.0 

เราจะตอ้งสรา้งคนไทย 4.0 ตอ้งกลา้ลงทนุ

ท าใหเ้กิดความมหศัจรรยใ์น 1,000 วนัแรกของชีวิต

ลงทนุในช่วง 

1,000 วนัแรก 

จะได ้           

คนไทย 4.0

เป้าหมาย เพ่ือสรา้งเด็กไทยใหมี้ความพรอ้มใน 

4 ดา้น เป็นผ ูใ้หญ่ท่ีมีคณุภาพของประเทศ

Health

แขง็แรง

Hand

ใฝ่เรียนรู้
มีทกัษะ

Head

เก่ง
Heart

ดี มีวินัย



1. พนัธกุรรม

2. อาหารและโภชนาการ

3. สภาพแวดลอ้ม

3.1 ครอบครวั

3.2 การอบรมเลี้ยงด ู

3.3 สงัคมและชมุชน

3.4 การศึกษา

3.5 อ่ืนๆ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันา

IQ & EQ ของลกู





การเลี้ยงดเูด็กท่ีถกูตอ้ง

แบง่เด็กเป็น 2 กลุม่ มสีภาพสงัคมท่ีเหมอืนกนั 

1. ปลอ่ยใหเ้ลี้ยงตามธรรมชาตเิทา่ท่ีครอบครวัมคีวามรู้

2. ใหค้วามรู ้เร่ืองการเลี้ยงดแูละสภาพของสิ่งแวดลอ้มในการเลี้ยงดท่ีูถกูตอ้ง 

- วดั IQ เมือ่เด็กอาย ุ3 ขวบ พบวา่ 

เด็กมคีวามแตกตา่งของ IQ 17 คะแนน

งานวิจยัจากกระทรวงศึกษาธิการของ USA



มหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต

HEALTH , HEAD 

HEART, HAND

270 
วนั

365 
วนั+ +

ตัง้แต่ปฏิสนธิจนคลอด 1 ขวบปีแรก 2 ปีบรบิรูณ์

“นาทีทองพฒันาสมองลกู 

ตอ้งท าใน 1,000 วนัแรกของชีวิต”

365 
วนั



เพ่ือกระต ุน้และสง่เสรมิใหค้รอบครวั ชมุชนและสงัคม ตระหนกัถึงความส าคญั

ของการดแูลและเอาใจใสต่่อสตรตีัง้ครรภแ์ละเด็กอาย ุ๐ - ๒ ปี รวมทัง้การ

สรา้งความผกูพนัระหว่างเด็ก ครอบครวัและชมุชน  

เพ่ือสรา้งความรว่มมือจากภาคีเครอืขา่ยและองคก์รต่างๆ ในการพฒันา

คณุภาพชีวิตของสตรตีัง้ครรภแ์ละเด็กอาย ุ๐-๒ ปี รวมทัง้การรว่มกนัแกไ้ข

ปัญหาใหก้บัครอบครวั

เพ่ือสรา้งโอกาสการพฒันาและลดความเหล่ือมล ้า ดว้ยการเพ่ิมการเขา้ 

ถึงบรกิารทางสงัคมท่ีพึงไดร้บัในกล ุม่สตรตีัง้ครรภแ์ละเด็ก อาย ุ๐ - ๒ ปี 

โครงการมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต

วตัถปุระสงค์

2

4

3

เพ่ือพฒันาระบบการดแูลสตรตีัง้ครรภแ์ละเด็กแรกเกิด – ๒ ปี

ใหมี้ความสมบรูณท์ัง้รา่งกาย อารมณ ์สงัคมและสติปัญญา1



“ เราจะเดินไปขา้งหนา้ดว้ยกนั 

โดยไม่ท้ิงใครไวข้า้งหลงั ”





# โอกาสท่ีเท่าเทียม

# เด็กก็คือเด็ก

... พวกเขาตอ้งไดร้บัสิทธิขัน้พ้ืนฐานไม่ว่า จะเป็น โภชนาการท่ีดี

การเลี้ยงดท่ีูดี การศึกษาท่ีมีคณุภาพ และการสนบัสนนุท่ีเท่าเทียม 

... เราไมค่วรปลอ่ยใหเ้ด็กคนไหนถกูท้ิงไวข้า้งหลงั และหนัมาช่วยกนั    

ท าใหเ้ด็กทกุคนในสงัคมมีโอกาสเท่าเทียมกนั



จกัรยานขาไถ...ฝึกการทรงตวั 

ของเลน่ยอดนิยมแห่งยคุ 

ส าหรบันกัซ่ิงฟันน ้านม อาย ุ1.5 - 6 ปี

Balance Bike



ผลลพัธคื์อ เด็กอาย ุ2 ปี ท่ีมีความสมบรูณ์

ดา้นรา่งกาย สติปัญญา อารมณ ์สงัคมใหก้บัชมุชน ดงัน้ี

1. เด็กสงูดี สมสว่น 

-ดช.สงูไมต่ ่ากว่า 82.5 ซม. น ้าหนกั ไมต่ ่ากว่า 10.5 กก.

-ดญ.สงูไมต่ ่ากว่า 81.0 ซม. น ้าหนกั ไมต่ ่ากว่า 9.5 กก.

2. เด็กมีฟันอยา่งนอ้ย 12 ซ่ี ฟันน ้านมไมผ่ ุ

3. ไดร้บัวคัซีนครบถว้นตามท่ีก าหนด

4. ไมเ่ป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็ก

5. เด็กมีพฒันาการสมวยั 

• การเคลื่อนไหว : ว่ิง & กระโดด 2 ขาได้ ถอดชดุเองได้ ตกัขา้วกินเองได ้

• การพดู : พดู 2 ค าท่ีมีความหมายได้ บอกความตอ้งการได้ บอกอจุจาระได้

• การมีวินยั : เลน่แลว้เก็บของเองได ้

1

3

2

เป้าหมายสดุท้าย : IQ ดี & EQ เด่น (Good IQ & Great EQ)

4

5



1. ระยะกอ่นการตัง้ครรภ์

2. ระยะตัง้ครรภ์

3. ระยะคลอด

4. ระยะแรกเกิด – 6 เดือน

5. ระยะ 6 – 12 เดือน

6. ระยะ 1-2 ปี

การดแูลหญิงตัง้ครรภ ์และเด็ก 0-2 ปี

มาตรฐานการปฏิบติังาน 6 ระยะ

(Standard Operating Procedure : SOP)



นมจืด... 90 วนั 90 กลอ่ง





6 เดือนแรกต้องนมแม่อย่างเดียว

1. สมองของลกูเติบโตเรว็มาก ต้องการ
สารอาหารจากนมแม่ซ่ึงเหมาะสมมาก
ท่ีสดุ

2. กระเพาะอาหารเลก็ ยืดหยุ่นได้น้อย ถ้า
กินอาหารอ่ืน จะกินนมแม่ได้น้อย

3. ถ้ากินอาหารอ่ืน มีโอกาสเจบ็ป่วย 
เพราะได้รบัเช้ือโรคท่ีปนมากบัอาหาร 
และอาจจะแพ้โปรตีนท่ีมากบัอาหาร
หรือนมผสม



กิจกรรมการดแูลสตรีและเดก็ 0-2 ปี

• กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการดแูลสขุภาพของสตรี 
ตัง้แต่ ระยะก่อนการตัง้ครรภจ์นถึงคลอด และเดก็แรก
เกิดจนถึงอาย ุ2 ปีบริบรูณ์

กิจกรรมทางสขุภาพ 

• เป็นการยกระดบัมาตรฐานงานอนามยัแม่และเดก็ และการ
สร้างระบบการดแูลแม่และเดก็ท่ีดีมีคณุภาพร่วมกนัในทุก
ระดบั มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนั ตัง้แต่ระดบัหมู่บา้น
ต าบล อ าเภอและจงัหวดั 



กิจกรรมทางสขุภาพ
ต.โคกมัง่งอย 

อ. คอนสวรรค ์จ.ชยัภมิู



• กิจกรรมท่ีเสริมเติมเตม็ส่วนขาดของสตรีตัง้ครรภ ์เดก็และ
ครอบครวั เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสงัคมและเศรษฐกิจของสตรี
ตัง้ครรภแ์ละครอบครวั เป็นการยกระดบัมาตรฐานคณุภาพ
ชีวิต

กิจกรรมการดแูลสตรีและเดก็ 0-2 ปี

กิจกรรมทางสงัคม 
• กิจกรรมท่ีมุ่งมัน่สร้างความเข้มแขง็ให้สตรีตัง้ครรภ์ เดก็และ

ครอบครวัได้แก่ กิจกรรมด้านศาสนา วฒันธรรม ประเพณี
เพ่ือสร้างความรกั ความอบอุ่นให้เดก็และครอบครวั



กิจกรรมทางสงัคม
ต. สระพงั

อ. บา้นแท่น จ. ชยัภมิู



ครอบครวัและชมุชนเป็นฐาน

•ครอบครวัและเด็กเป็นศนูยก์ลาง

•ปัญหากาย-จิต-สงัคม  แม่ เด็กและครอบครวั

การประเมิน

กาย-จิต-สงัคม

•แผนการดแูลระดบับคุคล

•แผนการดแูลระดบัครอบครวั

•แผนการดแูลระดบัชมุชน

ทีมพฒันาเด็กและครอบครวั

Child and Family care Team : CFT 

•รว่มกนัแกปั้ญหาและหาทางออกของแม่ เด็ก ครอบครวั 

•สรา้งความผกูพนัธ ุร์ะหว่างเด็ก ครอบครวั & ชมุชน

1.รา่งกาย : 

-ประเมินความเสี่ยงของตัง้ครรภ ์&

การคลอด 

-ประเมินสขุภาพเด็ก

2 จิตใจและสงัคม 

ประเมินแม่ เด็ก และครอบครวัดา้น 

•ความรกั ความเอาใจใส่

•การอบรมเลี้ยงด ู

•ดา้นเศรษฐกจิ & ปัจจยั 4

•การเผชิญปัญหาและการแก ้ปัญหาของ

ครอบครวั

•การเขา้ถึงบรกิารสขุภาพ 

•ฯ 



กลไกและเครือ่งมือ

ทีมพฒันาเดก็และครอบครวั
Child and Family Team : CFT 

•CFT จงัหวดั

•CFT อ าเภอ

•CFT ต าบล/หมูบ่า้น 

กลไก เครือ่งมือ

1. การดแูลแบบองคร์วม
2. จิตประภสัสร
ตัง้แต่นอนอยู่ในครรภ์

3. การเลี้ยงลกู ด้วยวิธี
“กิน กอด เล่น เล่า” 



เยีย่มบา้นหญิงตัง้ครรภ ์

เด็กและครอบครวั

ประเมินกาย-จิต-สงัคม          

และจดัท า care plan

แกไ้ขปัญหาของหญิงตัง้ครรภ์

เด็กและครอบครวั

จดักจิกรรม กนิ กอด เลน่ เลา่ ให ้

เกดิขึ้นจรงิในครอบครวัและชมุชน

สรา้งความผกูพนัระหว่างเด็ก 

ครอบครวัและชมุชน  

ทีมพฒันาเด็กและครอบครวั 

(Child & Family care Team: CFT)

จดักจิกรรม “ จิตประภสัสรตัง้แต่

นอนอย ูใ่นครรภใ์หห้ญิงตัง้ครรภ์

สรา้งโอกาสการพฒันา

และลดความเหลื่อมล ้า 

จิตอาสา

& อ่ืนๆ  

แพทย/์

พยาบาล

คณุคร/ู

นกัเรยีน

อสม.

พระสงฆ ์

ก านนั/

ผ ูใ้หญ่

บา้น 

ผ ูอ้าวโุส 

ปราชญ์

ขาวบา้น 

นายก 

อบต. & 

ทีม  

ทีม CFT



กลไกการท างาน

พชอ. = คกก.พฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ

คณะกรรมการพฒันาเด็กและครอบครวั (CFT อ าเภอ)

ทีมพฒันาเด็กและครอบครวั (CFT ต าบล)

ทีมพฒันาเด็กและครอบครวั (CFT หมูบ่า้น)



การดแูลแบบองคร์วม

1.แผนการดแูลบคุคล

2.แผนการดแูลครอบครวั

3.แผนการดแูลชมุชน

การประเมินกาย จิต สงัคม 

(Bio-psycho-social assessment)

สงัคม

กาย

จิต

การจดัท าแผนการดแูล (Care plan)



การประเมิน
และการท าแผนการดแูล

1. การประเมินบคุคล 

- การท าแผนการดแูลบคุคล

2. การประเมินครอบครวั

- การท าแผนการดแูลครอบครวั

3. การประเมินชมุชน 

- การท าแผนการดแูลชมุชน



การท าแผนการดแูล (Care plan)  
รายบคุคล ครอบครวั และชมุชน

3 ขัน้ตอน

1. ประเมินปัญหาระดบับคุคล ครอบครวั ชมุชน

2. ประชมุเขียนแผนการดแูล (Care plan)

3. น าแผนการดแูลไปปฏิบติัให้เป็นจริง 

3 ป. = ประเมิน ประชมุ ปฏิบติั  

1.ประเมิน 

2.ประชุม

3.ปฏิบติั



โรงพยาบาลแม่ข่าย

สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิฯ

ทีมพฒันาเด็กและครอบครวั : ทีม CFT



หน้าที่
ทมีพฒันาเดก็ & ครอบครวัระดบัหมู่บา้น 
(CFT หมู่บา้น)

1. ติดตามเย่ียมหญิงตัง้ครรภ ์และเย่ียมหลงัคลอด 
2. เฝ้าระวงัและตรวจคดักรองพฒันาการเดก็ ส่งเสริมพฒันาการเดก็

ในกรณีท่ีพบว่าล่าช้า 
3. เฝ้าระวงัภาวะโภชนาการและสขุภาพช่องปาก
4. จดับริการทางสขุภาพเชิงรกุในพืน้ท่ี  เมื่อมีปัญหา 
5. รบัฟังปัญหาของครอบครวั หาวิธีการแก้ไขและแนวทางช่วยเหลือ
6. ด าเนินการตาม care plan



หน้าที่
ทมีพฒันาเดก็ & ครอบครวัระดบัต าบล 
(CFT ต าบล)

1. วางแผน & จดัทีม CFT หมู่บา้น
2. ประเมินกาย จิต สงัคมของครอบครวั
3. จดักิจกรรมทางสงัคม ร่วมกบัทีม CFT หมู่บา้น
4. จดับริการทางสขุภาพเชิงรกุในพืน้ท่ี  เมื่อมีปัญหา 
5. รบัฟังปัญหาของครอบครวั หาวิธีการแก้ไขและแนวทางช่วยเหลือ 
6. จดัท า Family care plan
7. ฯ





จิตประภัสสร...ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์
“ ครรภ์ของแม่ คือ โลกของลูก ”

ครัง้ท่ี 1 : ฝากครรภค์รัง้แรก

“ เปิดสมองลกูดว้ยรกั ”

ครัง้ท่ี 2 : อายคุรรภ ์๒๐-๒๖ สปัดาห์

“ สรา้งสมองลกูดว้ยรกั ” 

ครัง้ท่ี 3 : อายคุรรภ ์๓๒-๓๖ สปัดาห์

“ ลมหายใจของแมคื่อ ลมหายใจของลกู ” 





เลีย้งลูกดว้ยวธีิ 
“กิน กอด เล่น เล่า”
IQ & EQ พุง่กระฉูด





วยัต่อบล็อก

- กลา้มเน้ือมีพฒันาการเพ่ิมมากข้ึน

สามารถเดิน ว่ิง กระโดด

- ใชน้ิ้วมือหยบิจบัสิ่งของไดดี้ข้ึนมาก

- พ่อแม่ควรวางวตัถสุี่เหลี่ยมในแนว 

ตัง้ใหเ้ด็กดแูละท าตาม

- ถา้ท าไม่ได ้ใหจ้บัมือท า

- การพฒันากลา้มเน้ือมือเป็นพ้ืนฐาน

ของการจบัดินสอ วาดรปูและขีดเขียน

เด็กอาย ุ1 ปี 6 เดือน



พ่อแมคื่อของเลน่ท่ีดีท่ีสดุ

...ส าหรบัลกู



เลน่ง่ายๆ...

ช่วยพฒันาสมองลกูจะ๊เอ!๋...



คณุพ่อท่ีช่วยคณุแมเ่ลี้ยงลกู

ตัง้แต่ลกูยงัเล็กนัน้ จะสง่ผลใหล้กู.....

1. มีความมัน่คงทางอารมณ์

2. มีความกลา้แสดงออก

3. มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง

4. พรอ้มเรยีนร ูส้ิ่งต่างๆรอบตวั 

มากกว่าเด็กท่ีคณุพ่อไม่ค่อยไดเ้ลี้ยงดมูากนกั



กว่าจะถงึอนุบาล…กส็ายเสียแล้ว

3 ส่ิงส าคัญทีสุ่ดในชวีติ

ถูกสร้างขึน้ใน 3 ขวบปีแรก

1. ความไว้วางใจ (Trust)
2. สายสัมพันธ ์(Attachment)
3. ความมีตัวตน (Self)



ท าอยา่งไร…

ใหเ้ด็กเกิดความไวว้างใจ

• ท าใหเ้ด็กร ูว่้า...แม่มีจรงิ

• การเลี้ยงดอูยา่งสม ่าเสมอ ท าใหเ้ด็กไวว้างใจสิ่งแวดลอ้ม

• แม่เริม่มีจรงิ เม่ือเด็กอาย ุ6 เดือน 

ชดัเจนมากข้ึนเรือ่ยๆจน 3 ขวบ

• ถา้เด็กท่ีไม่ไวใ้จสิ่งแวดลอ้ม...จะเป็นอยา่งไร



สายสมัพนัธ์

...ส าคญัอยา่งไร

• เม่ือแม่มีจรงิแลว้...เด็กจะเกิดความผกูพนัหรอืสายสมัพนัธ์

• สายสมัพนัธ.์.. เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของเด็ก เด็กจะท าดี

หรอืไม่ ก็จะคิดถึงพ่อแม่เสมอ

• สายสมัพนัธท่ี์ดี ท าใหเ้ป็นเด็กดี เช่ือฟังค าสัง่สอนของพ่อแม่

• ครอบครวัอบอ ุ่นเกิดจากสายสมัพนัธท่ี์ดี แข็งแรง



ความมีตวัตน (Self)

• เม่ือเด็กมีสายสมัพนัธท่ี์ดี กบัพ่อแม่ จนถึงอาย ุ3 ขวบ

• เด็กจะสรา้ง “ตวัตน”ของตวัเองท่ีชดัเจน และถึงเวลาแยกตวัตนออกจากแม่ บาง

คนจะถ่ายโอนแม่ไปไวท่ี้ ผา้ห่ม หมอน ต ุก๊ตา ระยะหน่ึงแลว้จึงแยกตวัเป็นอิสระ

• เด็กจะมีตวัตนใหร้กั เอาใจใส ่ดแูล เรยีนหนงัสือ เม่ือโตข้ึนจะรกัตนเอง ไมใ่ช้

พฤติกรรมเสี่ยง 

• เด็กจะควบคมุตวัเองไมไ่ด ้เรยีนหนงัสือไมไ่ด ้คบเพ่ือนยาก ปรบัตวัเขา้กบัแฟน

ไมไ่ด ้เพราะตวัเขาเอง ไมต่วัตน



สิ่งท่ีส าคญัส าหรบัเด็กวยั 0-3 ปี 

แทจ้ริงคือ การอย ูก่บัพ่อแม่ 

…สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั

…สรา้งสายใยรกัสมัพนัธก์นั …

…สรา้งความมัน่คงทาง"ใจ"ใหก้บัลกู 

เตรยีมใจของลกูใหพ้รอ้ม

ท่ีจะเปิดตวัออกส ูโ่ลกภายนอก



ประชาคม...เตรยีมชมุชน

หน้าที่ (CFT ต าบล & หมู่บา้น)



รพ.สต.หนองโดน อ. ล าปลายมาศ จ.บรุรีมัย์



รพ.สต.โคกมัง่งอย

อ.คอนสวรรค ์จ.ชยัภมิู



“ผอกพีพราย ฮ่อนกระดง้”



“บายศรสี ูข่วญั”













การดแูลรายบคุคล

การประเมิน

กาย-จิต-สงัคม

•แผนการดแูลระดบับคุคล

•แผนการดแูลระดบัครอบครวั

•แผนการดแูลระดบัชมุชน

ทีมพฒันาเด็กและครอบครวั

Child and Family care Team : CFT 

(Individual care)



• สตรตีัง้ครรภ ์อาย ุ18 ปี

• การตัง้ครรภก์อ่นวยัอนัควร

• ฐานะยากจน อ่านหนงัสือไมอ่อก

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



-หลานสาว ไดน้มกลอ่งจากโรงเรยีนเอามาใหค้นทอ้งกินแทน

-คนทอ้งอ่านหนงัสือไมอ่อก หลานสาวอ่านใหฟั้ง แต่บางค าก็อ่านไมอ่อก



จากการประเมินกายจิตสงัคม 

ปัญหา..ว่าท่ีคณุแม่คนใหมใ่นชมุชน

ระดบับคุคล         

ประเมินทางกาย 

• แมต่ัง้ครรภว์ยัร ุน่  ทารกแรกคลอดอาจมี น ้าหนกันอ้ยกว่า 2500 กรมั

• ผอม  BMI กอ่นตัง้ครรภ ์16.6 (คา่ปกติ18)

• ครรภเ์ล็กกว่าเกณฑ ์ (31 wks วดั size 26 ซม ) 

ประเมินทางจิตสงัคม

• เครยีด เพราะตายายทะเลาะกนั เรือ่งไมมี่เงินเลี้ยงหลาน และเหลน

• อ่านหนงัสือไมอ่อก ไมอ่ยากไปเรยีน  อายคนอ่ืน  

• ไมมี่อาชีพ ไมมี่รายได ้ กินอย ูแ่บบประหยดัเท่าท่ีหาได ้

• อยากมีงานท า อย ูบ่า้น/ใกลบ้า้นดแูลลกูได ้                  



ปัญหา..ว่าท่ีคณุแม่คนใหม่ในชมุชน

ระดบัครอบครวั        

• รายไดค้รอบครวัไมแ่น่นอน  ไมม่ัน่คง กินอย ูแ่บบประหยดัเท่าท่ีหาได ้

• ผ ูห้ารายไดคื้อ ตาบญุมี  ขบัมอเตอรไ์ซคไ์ปรบัหอม ผกั ตามสวนท่ี อ.หนอง

หงส ์มาขายตลาดล าปลายมาศ  ตัง้แต่ 5ท ุ่ม-สว่าง ถา้มีความจ าเป็นตอ้ง

ใชเ้งิน  เงินลงทนุก็จะหมด ไมม่ีเงินไปลงทนุใหม ่

• ไมอ่ยากปลกูผกัเอง เพราะเปลืองคา่น ้า ไมมี่เงินจ่ายคา่น ้า

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

รายได ้200บาท/วนั 



ปัญหา..ว่าท่ีคณุแม่คนใหมใ่นชมุชน

ระดบัชมุชน        

• มีพิธีผกูขอ้มือแต่งงาน ชมุชนรบัร ู ้ตัง้ครรภพ์รอ้มแต่ไมไ่ดว้างแผน

• ANC 3 wks แมห่ลา่  อสม.เป็นผ ูใ้หค้ าแนะน า

• เขา้โครงการ1,000วนั ไดร้บันมสนบัสนนุ 90 วนั 90 กลอ่งท่ี 27 wks

• อปท.เป็นผ ูส้นบัสนนุงบประมาณในการจดัซ้ือนม

• ผกูขอ้มือรบัขวญั ภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

• ทีม CFT ต าบล/หม ูบ่า้น ยงัไมไ่ดแ้สดงบทบาท



สรปุปัญหาของหญิงตัง้ครรภแ์ละแนวทางแกไ้ข

1. ตัง้ครรภว์ยัร ุน่แต่พรอ้ม เด็กตวัเล็ก เสี่ยงกบัการคลอดกอ่นก าหนด และ

น ้าหนกัเด็กแรกคลอด นอ้ยกว่า 2500 กรมั ไดน้มจืดชา้ ภาวะโภชนาการไมดี่

วิธีแกไ้ขคือ 

1.1 เพ่ิมนมจืดวนัละ 2 กลอ่ง เพ่ิมไข ่วนัละ 2-3 ฟอง

1.2 น าสง่ไปพบสติูแพทย ์(MFM) เพ่ือคน้หาความเสี่ยงและแนวทางป้องกนั

วิธีแกไ้ขคือ 

2. อ่านหนงัสือไมอ่อก วิธีแกไ้ขคือ 

2.1 คน้หานกัเรยีนมธัยมในหม ูบ่า้น 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 ู่บา้นมาช่วย 

4. ตายายทะเลาะกนั เรือ่งไม่มีเงินเลี้ยงหลาน สรา้งความกดดนั

ใหแ้ม่และลกูในทอ้ง

วิธีแกไ้ขคือ ท าความเขา้ใจกบัตาและยาย อาจจะตอ้งนิมนต์

พระสงฆใ์นหม ู่บา้นมาช่วยดว้ย

สรปุปัญหาของหญิงตัง้ครรภแ์ละแนวทางแกไ้ข



1. น าเรื่องเข้าท่ีประชมุ พชอ. ,
2. จดัตัง้คกก.ขบัเคล่ือนฯ, ทีม CFT อ าเภอ ต าบล และหมู่บา้น
3. ท าประชาคมในทุกหมู่บา้น
4. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย (คู่สามีภรรยา สตรีตัง้ครรภ ์เดก็ )
5. เตรียมความพร้อม ได้แก่ ระบบการท างาน บคุลากร เวชภณัฑ์
6. การประเมินกาย จิต สงัคม & care plan
7. อ่ืนๆ

จะเริ่มต้นอย่างไร มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต



สิ่งท่ีเรา

ตอ้งท า

...และระลึก

เสมอ

จัดระบบการท างานให้ดี มีคุณภาพ 
เพ่ือดูแลสตรีตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด 0-2 ปี

ให้ความส าคัญกับสตรีตั้งครรภ์และเด็ก
มากกว่า...ตัวชี้วัด

ไม่เพียงแค่เติมเต็มส่วนขาด แต่ต้องพัฒนา 
และแต่งเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สตรีตั้งครรภ์และเด็กอยู่ที่บ้าน
กับครอบครัวและชุมชน 

ไม่ใช่ Routine care แต่เป็น 
Individual & Family care

1

2

3

4

5



1. ทมีพฒันาเดก็และครอบครวั
2. งานอนามยัแม่และเดก็          

มคีุณภาพและมาตรฐาน
3. การลงทุนอย่างจรงิจงั        

เพือ่แม่และเดก็

ปัจจยัส าคญั
สู่ความส าเรจ็



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

• ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ บอกเลา่ไวใ้นหนงัสือ “การทรงงาน

พฒันาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วั”

“ ส าหรบัพระองคจ์ะเป็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชค้่าใชจ้่ายนอ้ยที่สดุ 

ต า่ท่ีสดุ แต่หากเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนษุยน์ัน้ บางครัง้

แพงแสนแพงก็ตอ้งท า เพราะชีวิตมนษุยเ์ราจะไปตีราคาแบบ

วสัดสุิ่งของไม่ได้ ซ่ึงพระองคต์รสัว่า ขาดทนุ คือ ก าไร 

Our Loss is our gain การเสีย คือ การได้ ประเทศชาตก็ิจะ

กา้วหนา้ และการท่ีคนอยู่ดมีสีขุนัน้ เป็นการนบัที่มลูคา่เงนิไมไ่ด ้



กองทนุมหศัจรรย ์1,000 วนั
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา



กองทุนมหศัจรรย ์1,000 วนั
อ. คง จ.นครราชสีมา



พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที ่๙ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖

“งานทุกอย่าง มีบุคคลซึง่มีชีวิตจติใจ มีความนึกคดิเป็นผู้กระท า 

ถ้าผู้ท ามีจติใจไม่พร้อมจะท างานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจ

ผูกพันกับงาน ผลงานทีท่ าก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที ่

ตอ่เม่ือ ผู้ปฏิบัตมีิศรัทธาเข้าใจซึง้ถงึประโยชนข์องงาน พร้อมใจ

และพอใจทีจ่ะขวนขวายปฏบัิตงิานโดยเตม็ก าลังความสามารถ งาน

จงึจะด าเนินไปไดโ้ดยราบร่ืน และบรรลุผลตามทีมุ่่งหมาย”



มหศัจรรย.์..ความศรทัธา



ความเช่ือมัน่...ในสิ่งท่ีถกูตอ้ง

เป็นก าลงัหนนุจิตให.้..

เขม้แข็ง มัน่คง และแน่วแน่

ความศรทัธา



“ ...ท่ีใดมีศรทัธา 

ท่ีนัน่ยอ่มไมมี่ความสิ้นหวงั

จงมอง...เป้าหมายมากกว่า

มองอปุสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างทาง ”

วาทะ : มหาตมะ คานธี



พิธีสง่มอบหนนูอ้ยมหศัจรรย ์1,000 วนั

ณ บา้นใหม่โนนโชงโลง ม. 19

ต. ดงใหญ่ อ. พิมาย จ. นครราชสีมา





เมื่อครบ 2 ปี...ดูแลต่อเน่ืองใหค้รบ 6 ปีบริบูร์ ์ 

“ โครงการหนนูอ้ยอจัฉรยิะและแสนดี ” (Good IQ & Great EQ)
... ศนูยเ์ด็กเล็ก & รร.อนบุาล ...เป็นฐานส าคญั

• อาหารและโภชนาการ

• กิน กอด เลน่ เลา่

• การเลี้ยงลกูดว้ยวินยัเชิงบวก

• การดแูลแบบองคร์วม



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ.ปยุตโฺต)

“ โลกต้องการคนดี

ไม่ใช่เพื่อให้มารับรางวัล

แต่เพื่อช่วยกัน ท าชีวิตและสังคม
......ให้ดีขึ้น ”





ศ.คลินิก 
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

• คิดนอกกรอบ

• คิดเรว็ท าเรว็

• คิดในสิ่งท่ีท าใหป้ระชาชนเขม้แข็ง

• อยา่ท างานเอาหนา้



ความฝันอนัสงูสุด

จะแน่วแน่แก้ไขในส่ิงผิด

จะรกัชาติจนชีวิตเป็นผยุผง

จะยอมตายหมายให้เกียรติด ารง

จะปิดทองหลงัองคพ์ระปฏิมา



1. ขอใหส้รา้งคนดีใหแ้กบ่า้นเมือง

2. การสรา้งคนดีนัน้ เป็นเรือ่งท่ียากและยาว แต่ก็ตอ้งท า

3. ขอใหถื้อเป็น “หนา้ท่ี”



สวสัดีครบั

“ 1,000 วนัแรกของชีวิตคือ 

หนา้ต่างแห่งโอกาสบานแรกของ

เด็ก เวลาในแต่ละวนัของเด็กคน

นัน้มีค่ามาก เราจะยอมใหม้นั

ผา่นไปโดยไมไ่ดท้ าอะไร ท่ีเกิด

ประโยชนก์บัเด็กคนนัน้หรอื ”

“หนา้ต่างแห่งโอกาส : โอกาสทองของชีวิต”


