
นโยบายมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกของชวีติ

ประชุมวชิาการกรมอนามยั
และอนามยัสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิคร ัง้ที ่12 

พลกิโฉมนวตักรรมงานอนามยัแมแ่ละเด็กในครอบครวั

27 มถินุายน 2562 โรมแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนช ัน่ฮอนล์ กรงุเทพมหานคร

ดร.แพทยห์ญงิสายพณิ โชตวิเิชยีร
ผูอ้าํนวยการสาํนกัโภชนาการ 



กรอบการนําเสนอ

 สถานการณส์ขุภาพอนามัยแมแ่ละเด็ก 

 นโยบาย มหศัจรรย ์1000 วนัแรกของชวีติ

 โครงการ 9 ยา่ง เพือ่สรา้งลกู 



เป้าประสงคท์ี ่2.2
ยตุภิาวะทพุโภชนาการทกุรปูแบบ/แกไ้ข

ปญัหาความตอ้งการสารอาหารของหญงิวยัรุน่
หญงิต ัง้ครรภ/์ใหน้มบตุร ผูส้งูอายุ

เป้าประสงคท์ี ่2.1
ยตุคิวามหวิโหยและสรา้งหลกัประกนัใหท้กุคน
โดยเฉพาะทีย่ากจนและอยูใ่นภาวะเปราะบาง     
อนัรวมถงึทารก ไดเ้ขา้ถงึอาหารทีป่ลอดภยั

มคีณุคา่ทางโภชนาการ และปรมิาณเพยีงพอ
ตลอดท ัง้ปี ภายในปี พ.ศ.2573

SDGs

เป้าหมายโภชนาการระดบัโลก ปี 2568

 อตัราภาวะโลหติจาง ในหญงิวยัเจรญิพนัธ ์ลดลง 50 %

 อตัราทารกแรกเกดินํา้หนกันอ้ย ลดลง 30 %

 อตัราการกนินมแมอ่ยา่งเดยีวใน 6 เดอืนแรก เพิม่ข ึน้เป็นอยา่งนอ้ย 
50%

 จาํนวนเด็กอายตุํา่กวา่ 5 ปี มภีาวะเตีย้ ลดลง 40 % 

 อตัราเด็กอายตุํา่กวา่ 5 ปี มภีาวะผอม ลดลงเหลอืตํา่กวา่ 5 %

 อตัราภาวะนํา้หนกัเกนิของเด็กอายตุํา่กวา่ 5 ปีไมเ่พิม่ข ึน้

เป้าหมายโลก





สรา้งคน สรา้งชาต ิเร ิม่เมือ่ไร ด?ี 



เด็กไทยยงัคงมพีฒันาการลา่ชา้

ผลจากการสาํรวจพฒันาการเด็ก โดยเครือ่งมอื Denver II

ทีม่า : การสํารวจพฒันาการเด็กปฐมวยัไทย โดยกรมอนามยัแพทยหญงิอัมพร เบญจพลพิทักษ รองอธิบดีกรมอนามัย 9ตค.2561



สถานการณภ์าวะโลหติจางในเด็กไทยอาย ุ6 เดอืน -12 ปี

Anemia based on Hb
Criteria for children: 

< 5y :Hb <110 g/L; 
5-11y :Hb<115 g/L;
12-13 y :Hb<120 g/L

เขตเมือง เขตชนบท

Courtesy N. R. SEANUTs: the nutritional status and dietary intakes of 0.5-12-year-old Thai children., BJN. 2013.



ความชุกของปญัหาทพุโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี

ขอ้มลู: สํานกังานสถติแิหง่ชาติ



ทีม่า : การสํารวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรา่งกาย (NHES) 
คร ัง้ที ่4 และ 5 

25.7%
22.7%

NHES4 2551-52 NHES5 2557-58

ความชุกภาวะเลอืดจางใน 
หญงิวยัเจรญิพนัธุ ์(15-49 ปี)

ทีม่า : MICS Survey (MIC3, MIC4, MIC5) 

รอ้ยละเด็กแรกเกดิถงึ 6 เดอืน
กนินมแมอ่ยา่งเดยีว 

รอ้ยละทารกแรกเกดินํา้หนกั
<2,500 กรมั

ทีม่า : สํานกัอนามยัเจรญิพนัธุ ์กรมอนามยั 
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การไดร้บัยาเม็ดวติามนิเสรมิไอโอดนี ธาตเุหล็ก โฟลกิ 
ในหญงิต ัง้ครรภ ์ปี 2556 –2562 

เปาหมาย 100 %

ทีม่า : Health Data Center กระทรวงสาธารณสขุ (21 พฤษภาคม 2562)

รอ้ยละ 



ตดัวงจรความยากจนและความหวิโหย

ความสาํคญัในชว่ง 1,000 วนัแรกของชวีติ

เป็นชว่งสาํคญัของการพฒันาสมอง

เป็นชว่งทีร่า่งกายมกีารเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเร็ว

เป็นชว่งสรา้งอวยัวะตา่ง ๆ สง่ผลตอ่ระบบภมูติา้นทาน
โรค ระบบเผาผลาญ ทาํหนา้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ป้องกนัการเกดิโรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงัในผูใ้หญ่

ตดัวงจรถา่ยทอดการขาดอาหารและโรคเรือ้รงั

ในชว่งอายขุวบปีแรก สว่นสงูเพิม่ข ึน้โดยเฉลีย่ 25 ซม.ตอ่ปี
ในชว่งอายขุวบปีที ่2 สว่นสงูเพิม่ข ึน้ 12 ซม.ตอ่ปี

ซึง่มากกวา่ความสงูทีเ่พ ิม่สงูสดุในชว่งวยัรุน่
(7-8 เซนตเิมตรตอ่ปี)



5 องคป์ระกอบหลกัในการเลีย้งดเูด็ก เพือ่พฒันาการสมวยั
 สขุภาพ
 โภชนาการ
 ความปลอดภยัและความม ัน่คง
 ปฏสิมัพนัธข์องผูด้แูลเด็ก
 การสง่เสรมิการเรยีนรู ้

เป็นชว่งเวลาสาํคญั
ทีส่ดุ ทีพ่อ่แมแ่ละ     
ผูเ้ล ีย้งดเูด็ก จะ
รว่มสรา้งพืน้ฐาน

ทีด่ใีหเ้ด็ก
เจรญิเตบิโตเต็ม

ศกัยภาพ 
สงูดสีมสว่นและ

พฒันาการสมวยั

1,000 วนัแรก
ของชวีติ



สงูดสีมสว่นและพฒันาการสมวยั

โภชนาการด ี
ในหญงิต ัง้ครรภ ์

หญงิใหน้มบตุรและเด็ก

อาหารทีเ่หมาะสมกบัภาวะ
โภชนาการ
ปรมิาณเพยีงพอ

หลากหลาย
 เสรมิสารอาหารสาํคญั 

ไอโอดนี เหล็ก และโฟลกิ

การเลีย้งดเูด็กที่
เหมาะสม

 เลน่กบัลกู 
สง่เสรมิพฒันาการ
ดแูลสขุภาพชอ่งปาก
สง่เสรมิการนอนที่

เหมาะสม
สขุอนามยัทีด่ ี
สขุาภบิาลอาหารดี

สภาพแวดลอ้มที่
เหมาะสม

ปลอดภยั ป้องกนั
อนัตรายจากอบุตัเิหตุ
มอีาหารทีม่ปีระโยชน์

ในชุมชน และลดการ
จดัหาอาหารไมม่ ี
ประโยชนใ์หก้บัเด็ก
มสีนามเด็กเลน่
อนามยัสิง่แวดลอ้มดี

กนิ                กอด               เลน่               เลา่               นอน              เฝ้าดฟูนั



1,000 วนัแรกของชวีติ ทารกในครรภต์ ัง้แต่
เร ิม่ปฏสินธิ เด็กแรกเกดิ ถงึอาย ุ2 ปี+

แนวคดิ
บรูณาการสขุภาพและเพิม่กจิกรรมทางสงัคมโดย อปท. /ภาคเีครอืขา่ย รว่มลงทนุและมสีว่นรว่ม

กลุม่เป้าหมาย

บรูณาการโภชนาการ การเลน่ การนอน 
สขุภาพชอ่งปาก สขุาภบิาลอาหารและนํา้

การอา่นเลา่นทิาน ฝึกวนิยั มทีกัษะ 

ANC, WCC, ครอบครวัคณุภาพ
โดยใชก้ลไกPCC และ 

MCH board

 คณะกรรมการพฒันาคณุภาพ
ชวีติระดบัอาํเภอ (พชอ.)

 มาตรการทางสงัคม

สงูดสีมสว่น
(สมสว่น=ไมอ่ว้น ไมผ่อม)
พฒันาการสมวยั

เยีย่มบา้นหญงิต ัง้ครรภ ์และเด็กแรกเกดิ-2 ปี เพือ่ตดิตามการบรโิภคอาหารและใหค้าํแนะนําอาหารตามวยั สง่เสรมิพฒันาการสขุาภบิาลอาหารและนํา้ 
สขุภาพชอ่งปาก กจิกรรมทางกาย และการนอน เดอืนละ 1 คร ัง้/ครอบครวั โดยทมี PCC/ รพช./ รพ.สต./ อสม.

กรอบแนวคดิและแนวทางการดาํเนนิงานมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกของชวีติ
(The Miracle of the first 1,000 Days:

Maternal and Child Nutrition, Growth and Development)

หญงิต ัง้ครรภ์
(270 วนั)

เด็ก
อาย ุ0-6 เดอืน

(180 วนั)

เด็ก
อาย ุ6 เดอืน – 2 ปี

(550 วนั)





โครงการ 9 ยางเพ่ือสรางลูก

หนึง่ในยทุธศาสตร ์20 ปี ของกระทรวงสาธารณสขุเพือ่สรา้ง
“เด็กไทย แข็งแรง เกง่ด ีมวีนิยั ใฝ่เรยีนร ู”้ คอื การสรา้งครอบครวั
คณุภาพ (Smart parents) โดยมมีาตรการหลกัในการใหค้วามรู ้สรา้ง
ทัศนคต ิและสรา้งทักษะการอบรมเลีย้งดเูด็กดว้ยการใชน้วตักรรมให ้
เขา้ถงึพอ่แม ่ผูป้กครองเด็กทกุคน (ตัง้แตใ่นครรภม์ารดา ถงึอายุ 6 ปี) 

กรมอนามยัจงึรว่มมอืกบั UNICEF ประเทศไทย ดําเนนิ
โครงการ 9 ยา่งเพือ่สรา้งลกู ซึง่เป็นนวตักรรมการสือ่สาร 2 ทาง 
เชือ่มโยงกบั Facebook เพือ่ชว่ยใหส้รา้งเครอืขา่ยพอ่แมใ่หไ้ดรั้บขอ้มลู
สรา้งความรู ้สรา้งทัศนคตทิีถ่กูตอ้ง และสรา้งทักษะเชงิบวกในการเลีย้ง
ลกูและดแูลเด็กใหไ้ดรั้บการพัฒนารอบดา้นสมวยั

โดยตอ่ยอดจากโครงการ SMS ครอบครัวผกูพัน ทีม่ขีอ้จํากดัใน
การสือ่สารกบัผูรั้บบรกิารและเป็นการสือ่สารทางเดยีวทีม่เีนือ้หาสัน้ๆ และ
ไดเ้ป็นขอ้ความอยา่งเดยีว 



ชอ่งทางเพิม่ความรอบรูส้ขุภาพของหญงิต ัง้ครรภ ์และพอ่แม/่ผูเ้ล ีย้งดเูด็ก

แพทยห์ญงิสายพณิ โชตวิเิชยีร ผูอํ้านวยการสํานักโภชนาการ



แนวทางการใชก้ารสือ่สารพอ่แม ่ดว้ยเทคโนโลยทีนัสมยั

9 ยา่งเพือ่สรา้งลกู
(Early Moments Matter 
on Mobile)
• หญงิต ัง้ครรภ-์เด็กอาย ุ6 ปี
• ไดร้บัขอ้มลูผา่นชอ่งทาง 

Facebook
• สารทีไ่ดร้บัจะยาวกวา่ SMS

รบัภาพและวดีโีอได ้
• กรมอนามยั นําใชร้ะบบ 

RapidPro

*1515 SMS 
• 0-2 ปี
• SMS 
• สารส ัน้ๆ 
• ชอ่งทางเสรมิเพือ่ใหพ้อ่แม ่

ไดร้บัขอ้มลูผา่นมอืถอื

แนวทางการใชก้ารสือ่สาร คอื การใหพ้อ่แม ่ผูป้กครอง เริม่เขา้รับสารตัง้แตช่ว่งฝากครรภ ์เชน่ จากสถานพยาบาล
ของรัฐ หรอืจากการสือ่สารผา่นชอ่งทางอืน่ๆ โดยผูรั้บสารจะตอ้งสมัครเป็นสมาชกิ Facebook หรอืรับขอ้มลูผา่น 
SMS*1515. 

เชือ่มโยงกบั
เวปไซตท์ีม่ขีอ้มลูของ

กรมอนามัย
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คณุภาพ ครอบคลมุ เครอืขา่ย ขอ้มลู

บรกิารขอ้มลู 
เพือ่การดแูล
หญงิต ัง้ครรภ์
หลงัคลอด และ
ทารกต ัง้แตแ่รก
เกดิ ถงึ 6 ปี

สง่เสรมิใหห้ญงิ
ต ัง้ครรภท์กุคนที่
รบับรกิารฝาก
ครรภ ์สมคัร รบั
ขอ้มลูขา่วสาร
จากโครงการฯ 

รว่มมอืกบัชุมชน 
ทอ้งถิน่ ภาคเีครอืขา่ย 
รณรงค ์สง่เสรมิ ดแูล
สขุภาพหญงิระหวา่ง
ต ัง้ครรภ ์ หลงัคลอด 
และเด็กปฐมวยั

พฒันา
ฐานขอ้มลู เพือ่
ตดิตาม 
ประเมนิผลชุด
ความรู ้



ผลการดาํเนนิงาน



ความกา้วหนา้โครงการ 9 ยา่งเพือ่สรา้งลกู
¢ŒÍÁÙÅ ³ 30 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2562

ผูส้มคัรรบัขา่วสาร 
จํานวนท ัง้ส ิน้ 
10,525 คน

ผูก้ดถกูใจเพจ  
24,776 คน

ผูก้ดตดิตามเพจ 
25,158 คน

ผูก้ดแชรโ์พส 
ของเพจ เฉลีย่ 

97 คน

ขอ้มลูทีโ่พสขึน้เพจ 
รวม 107 โพส



ยอดผูส้มคัรสะสมรายเดอืน

- เป้าหมายจาํนวนผูร้บัขอ้มลู 
(15% ยอดเด็กเกดิมชีพีตามทะเบยีน
ราษฎรใ์น ปี 61) = 100,000 คน

- ยอดผูส้มคัรรบัขา่วสารโครงการฯ = 
10,525 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.52



TTaTT TTT
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