
โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก
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ครอบครัวสามารถเลี้ยงดูเด็กทุกคนอย่างมีคุณภาพ



1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารที่ท าให้พอ่แม่ ผู้ปกครองเด็กวัย 0-6 ปี สร้างการ
เริ่มต้นที่ดีแก่ชีวิตเด็ก

2. เพื่อสร้างข้อมูลใหญ่ (Big data) ที่สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนทาง
นโยบาย (เพื่อช่วยในการปรับนโยบายแห่งชาติและการพัฒนาบริการทางปฐมวัยที่
ตอบสนองกับความต้องการของพ่อแม่ ผู้ปกครอง) 

3. เพื่อสร้างระบบบริการความรู้ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ
โภชนาการ การปกป้องคุ้มครอง และการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเพื่อชว่ยให้เดก็
ทุกคนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรกรมอนามัยในการบริหารจดัการ 
“เครือข่ายการสื่อสารกับผู้ปกครอง” และสามารถดูแลการใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ 
RapidPro ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ



ประโยชน์ต่างๆ
• พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กจะได้รับความรู้ท่ีเหมาะสม อย่างต่อเนื่อง พัฒนา

ความสามารถในการดูแลตัวเองตั้งแต่ตั้งครรภ์ และสร้างการเริ่มต้นท่ีดีให้ลูก 
ท้ังเรื่องโภชนาการ พัฒนาการ การเล้ียงดูลูกอย่างเข้าใจ เพ่ือให้ลูกเติบโตเต็ม
ศักยภาพ

• ๙ ย่างฯ จะช่วยย้ าข้อมูลความรู้ท่ีพ่อแม่และผู้ดูแลได้รับจากสถานพยาบาล 
กระตุ้นให้พ่อแม่น ากิจกรรมไปทดลองท า 

• ใช้เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ เพื่อติดตามการปฏิบัติหรือการเข้าถึงบริการ เช่น 
ส่งค าถามเกี่ยวกับการกินยาเม็ดโฟลิก ธาตุเหล็ก และไอโอดีน ไปถึงหญิง
ตั้งครรภ์ 

พ่อแม่

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข



ประโยชน์ต่างๆ

ส าหรับหน่วยงาน

• เป็นช่องทางท่ีสามารถส่งข้อความท่ีทันต่อสถานการณ์และเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายได้ 

• ข้อมูลที่ผู้รับบริการตอบกลับ จะเป็น Big data ท่ีสามารถน ามาใช้
ประกอบการท างานของหน่วยงาน หรือเป็นข้อมูลสนับสนุนทางนโยบาย เพื่อ
ท าให้หน่วยงานสามารถจัดบริการส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีตอบสนองกับ
สถานการณ์และความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองได้



ระยะฝากครรภ์ หลังคลอด เข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

3-6 ปี
• พัฒนาการเด็กปฐมวัย

และ DSPM
• ส่งเสริมพัฒนาการตาม

วัย
• ส่งเสริมโภชนาการตาม

วัย
• จิตวิทยาเด็กปฐมวัย
• ประสาทวิทยาศาสตร์ 

และการสร้าง EF ใน
เด็กปฐมวัย

• สิทธิเด็ก การงดใช้
ความรุนแรงและการ
ปฏิบัติในการอบรมเด็ก

• การสร้างวินัยเชิงบวก
ในเด็กปฐมวัย

• การส่ือสารท่ีได้ผลกับ
เด็ก

• การสร้างการเรียนรู้
เพื่อการเช่ือมต่อเข้า
ระดับประถมศึกษา

• การป้องกันอุบัติเหตุ

ไตรมาส 1
• การฝากครรภ์และสิทธิ

ประโยชน์
o การตรวจคัดกรองความผิดปกติ

ของทารกในครรภ์
o ฯลฯ

• อาการผิดปกติระหว่างต้ังครรภ์
o แพ้ท้อง 
o เลือดออก
o สิ่งผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์

• การปฏิบัติตัวของหญิงต้ังครรภ์
o กิจกรรมทางกาย
o ข้อระวังในการใช้ยาระหว่าง

ต้ังครรภ์
o การดูแลสุขภาพช่องปาก
o การดูแลสุขภาพจิต

• โภชนาการหญิงต้ังครรภ์ 
o อาหารหญิงต้ังครรภ์
o เพิ่มสมองลูกในท้องด้วยวิตามิน
o ติดตามน้ าหนักแม่
o การเจริญเติบโตของลูกในครรภ์

ไตรมาส 2
• การฝากครรภ์และสิทธิ

ประโยชน์
o วัคซีน
o อัลตราซาวน์
o เจาะเลือด

• การปฏิบัติตัวของหญิงต้ังครรภ์
o กิจกรรมทางกาย
o สุขภาพจิต

• โภชนาการหญิงต้ังครรภ์ 
o อาหารหญิงต้ังครรภ์
o เพิ่มสมองลูกในท้องด้วยวิตามิน
o ติดตามน้ าหนักแม่

• การเจริญเติบโตของลูกใน
ครรภ์

• สุขภาพช่องปาก

ไตรมาส 3
• การเตรียมตัวคลอดและสิทธิ
o การคลอดธรรมชาติ vs ผ่า

คลอด
o การเตรียมของใช้ลูก
o เตรียมเอกสาร เช่น การแจ้งเกิด
o การเบิกค่าท าคลอด 
o สิทธิลาคลอด

• การปฏิบัติตัวของหญิง
ต้ังครรภ์
o นับลูกด้ิน
o กิจกรรมทางกาย
o สุขภาพช่องปาก

• โภชนาการหญิงต้ังครรภ์ 
o อาหารหญิงต้ังครรภ์
o เพิ่มสมองลูกในท้องด้วยวิตามิน
o ติดตามน้ าหนักแม่

• การเจริญเติบโตของลูกใน
ครรภ์

• การเตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่

• อาการผิดปกติที่ต้องไปพบ
แพทย์

0-6 เดือน
แม่หลังคลอด

• นมแม่
• โภชนาการแม่หลังคลอด 

(วิตามินเสริม/อาหารบ ารุง
น้ านม)

• กิจกรรมทางกายแม่หลังคลอด
• Postpartum Blue  และการ

ดูแลแม่
• การตรวจสุขภาพหลังคลอด
o วางแผนครอบครัว

มุมของลูก

• นมแม่
• การติดตามน้ าหนัก ส่วนสูง 

ของลูก (การเจริญเติบโต)
• ส่งเสริมพัฒนาการ 0-6 เดือน 
(กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน)
• DSPM 
• วัคซีน
• ป้องกันอุบัติเหตุและการ

บาดเจ็บ

6-12 เดือน
• โภชนาการ
o นมแม่
o อาหารตามวัย 6-12 เดือน
o การได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก

• การติดตามน้ าหนัก ส่วนสูง 
ของลูก (การเจริญเติบโต)

• ส่งเสริมพัฒนาการ 6-12 เดือน 
(กิน กอด เล่น เล่า เฝ้าดูฟัน)

o ฝึกลูกเข้านอน 
o วินัยเชิงบวก
o กิจกรรมทางกาย
o แปรงฟันต้ังแต่ซี่แรก
o เล่านิทาน

• DSPM
• การบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
• ภูมิแพ้ในเด็ก

1-2 ปี
• ส่งเสริมโภชนาการ
o นมแม่
o อาหารตามวัย 1-2 ปี
o การได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก

• การติดตามน้ าหนัก ส่วนสูง 
ของลูก (การเจริญเติบโต)

• ส่งเสริมพัฒนาการ 6-12 เดือน 
(กิน กอด เล่น เล่า เฝ้าดูฟัน)
o ฝึกลูกเข้านอน 
o วินัยเชิงบวก
o กิจกรรมทางกาย
o การดูแลสุขภาพช่องปาก
o เล่านิทาน

• DSPM
• การบาดเจ็บและการเจ็บป่วย



แนวทางการใช้การสื่อสารพ่อแม่  ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

๙ ย่างเพื่อสร้างลูก
(Early Moments Matter on Mobile)
• 0-6 ปี
• ได้รับข้อมูลผ่านช่องทาง Facebook
• สารท่ีได้รับจะยาวกว่า SMS, รับ

ภาพและวีดีโอได้ 
• ส านักส่งเสริมกรมอนามัยน าใช้

ระบบ RapidPro

*1515 SMS 
• 0-2 ปี
• SMS 
• สารสั้นๆ 
• ช่องทางเสริมเพื่อให้พ่อแม่ ได้รับข้อมูลผ่านมือถือ

แนวทางการใช้การสื่อสาร คือ การให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เร่ิมเข้ารับสารตั้งแต่ช่วงฝากครรภ์ เช่น จากสถานพยาบาลของรัฐ หรือจากการ
สื่อสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ ข้อจ ากัดคือ ผู้รับสารจะต้องสมัครเป็นสมาขิก Facebook หรือรับข้อมูลผ่าน SMS*1515. 

เชื่อมโยงกับ
เวปไซต์ที่มีข้อมูลของ

กรมอนามัย



โปรแกรม RapidPro คืออะไร?
• RapidPro เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ยนิูเซฟน าไปใช้ในโครงการรณรงค์ความรู้ขององค์การยนิูเซฟทัว่โลก 
วตัถปุระสงค์หลกัคือการสร้างการสื่อสารสองทางกบัชมุชน เพ่ือให้ผู้ รับสารสามารถมีสว่นร่วมด้วย 

• หนึง่ในตวัอยา่งโครงการ ที่สร้างบนแพลตฟอร์ม RapidPro คือ “U-Report” ซึง่เป็นเคร่ืองมือส าหรับสนบัสนนุการ
มีสว่นร่วมของเดก็และเยาวชนทัว่โลก โดยผ่านการท าแบบส ารวจ ซึง่สามารถน าความเหน็จากเดก็และเยาวชนที่
ได้ มาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการผลกัดนันโยบายหรือวางแผนการท างานได้ โดยในประเทศไทย ได้ด าเนินงานผ่านเฟ
ซบุ๊ก ในรูปแบบของการแชทโต้ตอบโดยอตัโนมตัิ

• จากข้อมลูของบริษัทวิจยัด้านตลาดชัน้น า Newzoo แสดงให้เหน็ว่า ในเดือนเมษายน 2560 ประเทศไทยมีจ านวน
สมาร์ทโฟนทัง้สิน้ 27.6 ล้านเคร่ือง และ LINE Thailand เผยว่า 94% ของผู้ ใช้สมาร์ทโฟน ใช้แอปพลิเคชนั LINE 
เพ่ือการติดตอ่สื่อสาร และรับข้อมลูข่าวสาร ทางยนิูเซฟประเทศไทยจงึเลง็เหน็ประโยชน์ที่จะเช่ือมโยง RapidPro
เข้ากบัแอพพลิเคชนั LINE เพ่ือชว่ยให้สร้างเครือข่ายพ่อแม่ให้ได้รับข้อมลู สร้างความรู้ใหม่ๆ สร้างทศันคติที่
ถกูต้อง และสร้างทกัษะเชิงบวกในการเลีย้งลกูและดแูลเดก็ให้ได้รับการพฒันารอบด้าน ตามวยั

https://newzoo.com/insights/rankings/top-50-countries-by-smartphone-penetration-and-users/


ลกัษณะการสื่อสารของ RapidPro ได้หลายช่องทาง โดยมีช่องทางท่ีสามารถตอบสนองกบัพฤติกรรมการรับข้อมลูของ พ่อม แม่ ผู้ปกครอง
ในปัจจบุนั สามารถสรุปได้เป็น 2 ช่องทางใหญ่ๆ

1. Facebook (พร้อมเช่ือมโยง RapidPro ได้เลยและไมม่ีคา่ใช้จ่าย) จะเป็นเหมือนการสนทนาโต้ตอบกบั Chat bot ดงัรูป พร้อมรองรับการ
สง่ข้อความจ านวนมากในคราวเดียว

2. LINE application สามารถเช่ือมตอ่ได้ แตต้่องมีการขอ LINE Thailand ให้เปิดใช้งาน Business Connect ผ่าน LINE Official Account
ก่อน และมีคา่ใช้จ่ายในการเช่ือมตอ่เป็นรายปี และต้องเจรจาเพ่ือขอให้สามารถสง่ข้อความจ านวนมากในคราวเดียวได้เหมือน Facebook

การเชื่อมโยง Rapid Pro



และเน่ืองจาก RapidPro ท างานในหลกัการเดียวกบั Chat bot กรมอนามยัจงึสามารถออกแบบ Q&As 
แล้วใสเ่ข้าไปใน RapidPro ได้ ยกตวัอยา่งเชน่

ในช่วงเดือนแรก  ลูกควรได้ดูดนมแม่ทุกครั้งเมื่อต้องการอย่างน้อย 8 ครั้ง
หรือมากกว่า ภายในเวลา 24 ช่ัวโมง ถ้าลูกหลับนานกว่า 3 ช่ัวโมงหลังกิน

นม แม่ควรปลุกลูกให้ดูดนมแม่  ลูกควรดูดนมบ่อยแค่ไหน 
https://www.youtube.com/watch?v=WQ1ArKn2kRA

เวลาที่ลูกร้องไห้ ไม่ได้แปลว่าหวิเสมอไปนะคะ  อาจเป็นเพราะเขา
ต้องการให้อุ้ม กอด หรือเปล่ียนผ้าอ้อม นอกเหนือไปจากการ

ต้องการอาหาร  จึงไม่ควรป้อนนมทกุครัง้ที่ลูกร้องไห้ แต่ควรสังเกต
พฤตกิรรมและเสียงร้องของลูก และตอบสนองอย่างเหมาะสม ลูกสามารถดูดได้บ่อยและนานตามความต้องการทัง้กลางวันและ

กลางคืน และดูดนมให้หมดทลีะข้าง ถ้าดูดแล้วหลับไปเร็ว ควร
สะกิดให้ต่ืนและดูดต่อค่ะ 

ควรให้ลูกดูดนมเกลีย้งเต้าทลีะข้าง ก่อนจะสลับไปอีกข้าง เพื่อให้
ลูกดูดถึงน า้นมส่วนหลังที่มีไขมันมาก ช่วยในการเพิ่มน า้หนักตัว
ได้ดีค่ะ ถ้าดูดนมสลับข้างบ่อยๆ ลูกอาจจะได้แค่นมส่วนหน้า ซึ่ง

มีน า้มาก อาจท าให้ถ่ายบ่อยจนก้นแดง 

ในช่วงเดือนแรก อย่าเพิ่งกังวลเร่ืองการป๊ัมนม หรือท าสต็อคนมนะ
คะ ลูกควรได้ดูดนมแม่จากเต้าบ่อยๆ ยิ่งลูกดูดนมมาก แม่ก็จะสร้าง
น า้นมมาก เป็นกลไกตามธรรมชาต ิลูกเป็นตัวกระตุ้นการสร้างน า้นม

ได้ดียิ่งกว่าเคร่ืองป๊ัมค่ะ 

คุณแม่มีปัญหาหวันมเจ็บ หรือแตกจากการให้นมไหมคะ

1 = มี
2 = ไม่มี

https://www.youtube.com/watch?v=WQ1ArKn2kRA


หวันมแตก ส่วนมากเกิดจากท่าอุ้มที่ไม่กระชับและการดูดที่อมไม่ลึก
หากหวันมเจ็บแตก ลองใช้น า้นมทาแผลที่หวันมค่ะ

ถ้าดูดนมแล้วเจ็บหวันม ท าอย่างไร 
https://www.youtube.com/watch?v=9xEgrkmVIE0

หากตอบ มี

แสดงว่าเข้าเต้าได้ดีแล้วค่ะ แต่หากเกิดปัญหาหวันมเจ็บแตก ลองใช้
น า้นมทาแผลที่หวันมนะคะ

หวันมแตก ส่วนมากเกิดจากท่าอุ้มที่ไม่กระชับและการดูดที่อมไม่ลึก

ถ้าดูดนมแล้วเจ็บหวันม ท าอย่างไร 
https://www.youtube.com/watch?v=9xEgrkmVIE0

คุณแม่มีปัญหาหวันมเจ็บ หรือแตกจาก
การให้นมไหมคะ

A1 มี
A2 ไม่มี

หากตอบ ไม่มี

อย่าลืมให้คุณหมอเช็คพังผืดใต้ลิน้ลูกนะคะ ถ้าทารกที่มีพังผืดตดิใต้
ลิน้มากเกินไป   จะท าให้ปลายลิน้ของเดก็ขยับออกมาเลียลานหวันม
ไม่ได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการดูดนมแม่ ส่งผลให้น า้หนักตัวไม่

เพิ่มขึน้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และท าให้แม่เจ็บหวันม หรือหวันมแตก
เป็นแผล

การขลิบพังผืดใต้ลิน้ ใช้แค่ยาชา หลังผ่าตัดแล้ว ทารกสามารถ
กลับมาดูดนมแม่ได้ทนัท ีและไม่ต้องกังวลเร่ืองแผลผ่าตัด ซึ่งจะหาย

เองภายใน 1 สัปดาห์

https://www.youtube.com/watch?v=9xEgrkmVIE0
https://www.youtube.com/watch?v=9xEgrkmVIE0


ซึ่งผลส ารวจสามารถส่งออกมาเป็นไฟล์ .csv เปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ต่อได้โดยง่าย

การใช้ประโยชน์จาก EMMM ในอนาคต (เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถาม การส่งข้อความ
เฉพาะกลุ่ม เช่น ส่งข้อความเรื่องโรคระบาดในพื้นที่ที่มีการระบาด)

เกิดโรคระบาดในจงัหวดั ก.

• สง่ข้อความไปถึงพ่อแมผู่้ปกครองเด็ก
• สอบถามว่าได้รับยา/ วคัซีนจาก

สถานพยาบาลรึยงั
• รับประทานยาแล้วเป็นอยา่งไร?
• ติดตามผลโครงการได้

• รับข้อความจากกรมอนามยั
• น ากิจกรรมไปปฎิบตัิกบัลกู เช่น ท า

กิจกรรมกบัลกู พาลกูไปฉีดวคัซีน พาลกู
ไปพบแพทย์

• ตอบค าถามท่ีได้รับ



https://rapidpro.ilhasoft.mobi/

https://rapidpro.ilhasoft.mobi/










ตวัอยา่งของผลส ารวจที่ถกูสง่ออกมาเป็นไฟล์ .csv ระบบสามารถสง่ออกข้อมลูอื่นๆ ของผู้ ใช้งาน เช่น อาย ุเพศ หรือ 
จงัหวดั อ าเภอ ที่อยู ่เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ โดยผู้ที่เป็น admin จะเหน็เฉพาะช่ือ  login ของผู้สมคัรเทา่นัน้ ไม่มี
ข้อมลูของเดก็ เชน่ ชื่อ นามสกลุ หรือ ID

ข้อจ ากัด

1. ถ้าทัง้พ่อ แม่สมคัรเข้ารับข้อความ ระบบไม่สามารถเช่ือมโยงได้ว่าลกูคือคนเดียวกนั 
2. รับข้อมลูของลกูได้เพียงคนเดียว (ถ้ามีลกูหลายคนต้องเลือกคนใดคนหนึง่)
3. ต้องมีการสร้างคลงัข้อมลูใน website เพ่ือเป็นถงัข้อมลูให้พ่อแม่ด้วย หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสขุอาจอยากได้

ข้อมลูทัง้หมดจาก website



รายงานความกา้วหนา้โครงการ 9 ย่างเพือ่
สรา้งลกู

4895, 

75.2%

702,

10.8%

578, 

8.9%

146, 

2.2%

125, 

1.9%
34, 

0.5%

33, 

0.5%

แม่ เจา้หนา้ทีส่าธารณสุข

พ่อ ญาติ

ปู่ ย่าตายาย ไม่มขีอ้มูล

อืน่ๆ

579

297

428

971

335

982

387

262 233
276

342

453

920

48

ขอ้มูล ณ 22 เมษายน 2562

ผูส้มคัรรบัข่าวสาร 

จ านวนทัง้สิน้ 6,513 
คน

จ านวนผูก้ดถูกใจเพจ

รวมทัง้สิน้ 11,769 
คน

จ านวนผูก้ดตดิตาม

เพจ รวมทัง้สิน้ 

11,943 คน

จ านวนผูก้ดแชรโ์พส

ของเพจ เฉลีย่ 37 
คน

จ านวนขอ้มูลทีโ่พ

สขึน้เพจ รวม 75 
โพส



1
1. พ่อแม่ ผู้ปกครอง แต่ละคนจะได้รับข้อความ 

ภาพ วีดีโอ เพื่อสร้าง ความเข้าใจ ตระหนักรู้ 
เร่ืองการเลี้ยงดูลูกอย่างมีคุณภาพ ครบ 9 ด้าน 

2. สามารถเพิ่ม ลดข้อความ โดยส่งข้อความ
พิเศษในกรณีฉุกเฉิน เกิดโรคระบาดในบาง
พื้นที่ หรือเฉพาะกลุ่ม 

3. ค าถาม Survey สามารถน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงนโยบายได้ 

4. ข้อความส่งอัตโนมัติ หรือ ตั้งส่งแบบ Push 
message ได้ ตามต้องการ

การส่งข้อความผ่าน Facebook Messenger



2
เพจ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก จะมีการน าข้อความจาก 
เนื้อหาท่ีกรมอนามัยร่วมกันเขียน โพสลงหน้า 
Facebook หลัก ประสานงานเร่ืองเนื้อหาโดยกลุ่มแม่
และเด็ก 

ในอนาคต จะมีการเชื่อมโยงกับ 
• Website ที่จะเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อให้หาง่าย 

และสามารถตอบสนองความต้องการ ผู้ท่ีคุ้นเคย
เนื้อหา แต่ต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

• Facebook group เพื่อให้พ่อ แม่ ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันเอง และสอบถามค าถามที่อยาก
ทราบ 



กดไลค์เพจ
“9 ย่างเพื่อสร้างลูก”
เพื่อติดตามข้อมูลดีๆ

พิมพค์ าว่า “Start” แล้ว
ลงทะเบียนด้วยข้อมูล

เบื้องต้น 
เช่น สัปดาห์ที่ตั้งครรภ์ 
หรือวันเกิดของเด็ก

พิมพ์ 
“9 ย่างเพื่อสร้างลูก” 
หรือ “9yang” ในช่อง

ค้นหาของ 
FB Messenger

หรือ แสกน QR code

เริ่มรับข้อความ

สมัครเพื่อรับข้อความฟรี 
ได้แล้ววันนี้


