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Presenter
Presentation Notes
Good morning everyone, I’m Doctor Pimolphan Tangwiwat, Obgyn specialist, head of maternal and child division from Department of Health, Ministry of Public Health Thailand.I will share with you the MCH national program and policy to reduce the PND in Thailand



Accumulated capital, both negative and positive, will
continue affecting the up-coming life stages

In each stage of life, different
crises and opportunities 
happen 

Diversities in environment, physical, social 
and economic, affect each age differently 

Inequality happens in all 
age groups but in different ways



บคุลากร

สือ่

สภาพ
แวดลอ้ม

บคุลากรทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุ /อสม/ครผููด้แูล

เอกสารความรู/้โปสเตอร/์
โปรแกรมตา่งๆ

บา้น /สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวยั/ โรงเรยีน/ชมุชน



อาสาสมคัร



• เม่ือหญิงต้ังครรภมาฝากครรภครั้งแรก จะไดรับสมุดบันทึกสุขภาพ
แมและเด็ก ใหเปนเอกสารของครอบครัว

• พอแมหรือผูดูแลเด็กควรใชประโยชนจากสมุดบันทึกสุขภาพฯนี้ให
เต็มท่ี ในการบันทึกสุขภาพของตนเองขณะตั้งครรภ และบันทึก
สุขภาพเด็กในหนาท่ีระบุวาพอแมหรือผูเลี้ยงดูบันทึก เพ่ือจะได
ทราบสุขภาพของตนเองและลูกและเตรียมพรอมท่ีจะขอคําปรึกษา
กับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

• อานและทําความเขาใจเนื้อหา ความรูท่ีจัดทําไวในสมุดบันทึก
สุขภาพแมและเด็ก และปฏิบัติตามคําแนะนําของเนื้อหาดังกลาว
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เพ่ือสุขภาพท่ีดีของตนเองและของลูกนอย 
รวมท้ังสอบถามเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีในกรณีท่ีสงสัย หรือไมเขาใจ

สมดุบนัทกึสขุภาพแมแ่ละเด็ก(สมดุสชีมพ)ู





Early Moments matter on Mobile- EMMM
: Channel for direct communication with parents via 
Facebook

Presenter
Presentation Notes
After we implemented most necessary interventions on health care service delivery side, we tried to promote knowledge, understanding, and self-care among pregnant women and families, So we develop new programs called “Early Moments Matter on Mobile or EMMM’ It is a good channel that the MOPH can connect directly to mothers and children in order to provide important information for them.



• เปนนวัตกรรมการส่ือสาร สําหรับพอแม ผูปกครองเด็กวัย 0-6 ป 

• 9 ยางฯ จะใหความรูและแนะนํากิจกรรมเพื่อพัฒนาลูกดานตางๆ 

ตามชวงวัยของลูก และกระตุนใหพอแมนํากิจกรรมไปทดลองทํา 

• เปนระบบอัตโนมัติที่สงขอมูลผาน Facebook Messenger ทุกวนั 

วันละ 1 ครั้ง

• ขอมูลที่ไดรับ คือขอมูลที่คดัเลือกมาแลววาเหมาะสมกับการดูแลเด็ก

วยันี้ มีทั้งขอความ อินโฟกราฟฟค และวิดีโอ เพื่อเพิ่มความเขาใจ 

• บางวันอาจมคีําถามที่ชวยทดสอบความเขาใจของเนื้อหา 

กระตุนความสนใจ หรือติดตามการปฏบัิติไดดวย 

9 ยางเพ่ือสรางลูก คืออะไร



พอแม ผูปกครองเด็กจะไดรับความรูท่ีเหมาะสม อยางตอเนื่อง พัฒนาความสามารถในการ
ดูแลตัวเองต้ังแตต้ังครรภ และสรางการเริ่มตนท่ีดีใหลูก ท้ังเรื่องโภชนาการ พัฒนาการ การเลี้ยงดู
ลูกอยางเขาใจ เพ่ือใหลูกเติบโตเต็มศักยภาพ

๙ ยางฯ จะชวยยํ้าขอมูลความรูที่พอแมและผูดูแลไดรับจากสถานพยาบาล 
กระตุนใหพอแมนํากิจกรรมไปทดลองทํา ซึง่จะชวยพัฒนาคุณภาพของการดูแลเด็ก 
และตัวช้ีวัดตางๆ ได

- เปนชองทางที่สามารถสงขอความทีท่ันตอสถานการณและเจาะจงกลุมเปาหมายได เชน หากมโีรคระบาดเกิดขึน้ใน
จังหวัด ก็สามารถสงขอความเฉพาะจังหวัดนั้น 

- สามารถใชขอมูลทีผู่รับบริการตอบกลับ เพื่อประกอบการทํางานของหนวยงาน หรือเปนขอมูลสนับสนนุ เพื่อทําให
หนวยงานสามารถจัดบริการสําหรับเด็กปฐมวัยที่ตอบสนองกับสถานการณและความตองการของพอแมผูปกครองได

ประโยชนสําหรับเจาหนาที่และหนวยงาน

พอแม ผูปกครอง

เจาหนาท่ีสาธารณสุข



กดไลคเพจ

“9 ยางเพ่ือสรางลูก”

เพ่ือติดตามขอมลูดีๆ

พิมพคําวา “Start” แลว

ลงทะเบียนดวยขอมูล

เบ้ืองตน 

เชน สัปดาหท่ีตั้งครรภ 

หรือวันเกิดของเด็ก

พิมพ 

“9 ยางเพ่ือสรางลูก” 

ในชองคนหาของ 

FB Messenger 

หรือ แสกน QR code

เริ่มรับขอความ

สมัครเพื่อรับขอความฟรี ไดแลววนันี้



Texts and links Pictures/infographics Q&A : 2 way communication

 Examples

Presenter
Presentation Notes
These are examples of the communication The program will send text and links to pregnant women, mothers, or family according to the gestational ages or the age of their children.The messages have been developed by health professionals in MOPH and academic networks tailored to the exact date of any ages of target group.Using this way of communication, we could ensure that pregnant women will receive important information for their self-care and they have minimum understanding for monitoring themselves which helps reduce the chances of PNM as well.





สถานพฒันาเด็กปฐมวยั



คณะรัฐมนตรมีมีติ
เห็นชอบ 

วันที ่2 มกราคม 2562



“สถานพฒันาเด็กปฐมวยั” หมายถงึ

สถานทีรั่บดแูล พัฒนา จัดประสบการณเ์รยีนรู ้
และการศกึษา สําหรับเด็กปฐมวยั ครอบคลมุ
ตัง้แตท่ารกเกดิ ถงึ 6 ปี หรอืกอ่นเขา้
ประถมศกึษาปีที ่1 ทีใ่ชช้ือ่หลากหลาย รวม
ทกุสงักดัในประเทศไทย ไดแ้ก ่ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก สถานรับเลีย้งเด็กเอกชน ศนูยเ์ด็ก
เล็กในโรงพยาบาล โรงเรยีนอนุบาล



• การบรหิารจดัการมาตรฐานดา้นที ่1

• การดแูล/จดัประสบการณ์เรยีนรู ้
และการเลน่เพือ่พฒันาเด็กปฐมวยัมาตรฐานดา้นที ่2

• คณุภาพของเด็กปฐมวยัมาตรฐานดา้นที ่3

มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติ



บรูณาการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั

ป้องกนั
การ

จมนํา้

บรหิารจัดการดา้น
สภาพแวดลอ้มเพือ่
ความปลอดภยัอยา่ง

เป็นระบบ

สือ่สาร/แนะนําพอ่แม ่
ผูป้กครองในการดแูล
และเฝ้าระวงัความ

ปลอดภยัจากการจมน้ํา

คร/ูผูด้แูลเด็ก สอน 
ชีแ้นะ ดแูลความ
ปลอดภยัของเด็ก
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