
สรุปการศึกษาดูงาน “อนามัยแมและเด็ก” 
ณ.มหานครเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหวางวันที่  20 - 24  มิถุนายน  2557 
************************************************************** 

 
 จากการท่ีแพทยและนักวิชาการสาธารณสุขจากศูนยอนามัยท่ี 1,3,6,7,12  หนวยงานละ 1 คน ได 
ไปศึกษาดูงานอนามัยแมและเด็ก ท่ีมหานครเทียนจิน   โดยไดไปศึกษาดูงาน 2 แหง  คือ ท่ีโรงเรียนอนุบาล 
Tianjin Health Bureau kindergarten และ ศูนยอนามัยแมและเด็ก (Tianjin Women and Children’s 
Health Center)  ซ่ึงพอสรุปรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

โรงเรียนอนุบาล  Tianjin Health Bureau Kindergarten เปนโรงเรียนของรัฐบาล ในสังกัด 
Tianjin Health Bureau kindergarten กอตั้งมาตั้งแตป ค.ศ. 1952 หรือ  
ประมาณ 61 ปมาแลว อยูในความรับผิดชอบของศูนยอนามัยแมและเด็กเทียนจิน มี 2 สาขา สาขาแหงนี้เปน
สาขาท่ี 1 มีพ้ืนท่ีประมาณ 3,479.96 ตารางเมตร  

ขอมูลท่ัวไป :  โรงเรียนอนุบาลแหงนี้  รับดูแลเด็กตั้งแตอายุ 2-6 ป   เด็กท้ังหมด 450 คน มี 
บุคลากรจํานวนท้ังสิ้น 70 คน  หองเรียน 14 หอง คุณครแูละผูดูแลเด็ก ประจําหองเรียนละ 3 คน (เปนครู 2 
คนและผูชวยครู 1 คน)   มีแพทยประจําปฏิบัติงานท่ีโรงเรียน 4 คน ในจํานวนนี ้1 คน เปนแพทยท่ีรับผิดชอบ
เฉพาะดานโภชนาการ ใหบริการในวันราชการ จันทร – ศุกร เวลา 07.00 – 18.00 น. 

จุดเดนของการจัดบริการในโรงเรียนอนุบาลฯ มีหลายประเด็นดังตอไปนี้ 
1. จัดสภาพแวดลอมท่ีเนนความปลอดภัยมีพ้ืนโดยรอบโรงเรียนบุดวยยางพาราสังเคราะห

ปองกันอันตรายจากการเลน หรือจากอุบัติเหตุของเด็ก อุปกรณสวยงามท้ังตู เตียง 
หองน้ํา ใชสีสันลักษณะสะอาดอบอุน (Clean Warm Living), จัดหองเรียนใหมีความ
เปนสัดสวนสวยงาม, มีชุดรักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยเด็กอยางเขมงวด 

2. ใหความสําคัญกับการจัดอาหารท่ีถูกตองตามหลักโภชนาการ สะอาด, อรอย, ปลอดภัย 
และครบ 3 ม้ือ โดยโรงเรียนอนุบาลแหงนี้ มีแพทยเฉพาะทางดานโภชนาการดูแลดาน
การจัดอาหารสําหรับเด็ก และจัดอาหารใหเด็กครบท้ัง 3 ม้ือ มีวัสดุอุปกรณท่ีสะอาด, 
ฝกอบรมผูประกอบอาหารและมีการประเมินคุณภาพ สามารถใหผูปกครองไดเยี่ยมชม
และแสดงเมนูอาหารของนักเรียนลวงหนาในแตละสัปดาห  

3. ตรวจสุขภาพเด็กทุกคนในตอนเชาทุกวัน โดยแพทยกอนเขาโรงเรียน (ตรวจผิวหนัง มือ-
เทา/ตรวจแผลในปาก และวัดไขเด็ก) เม่ือพบเด็กมีปญหาสุขภาพท่ีอาจมีผลตอการเรียน
และติดตอกับเด็กคนอ่ืน แพทยพิจารณาแจงใหผูปกครองนําเด็กกลับบาน, ตรวจสุขภาพ
ชองปาก สามารถลดปญหาเรื่องฟนผุได (61.5% เหลือ 26.2%) 

4. มีบริการตรวจสุขภาพสายตาเด็กทุก 3 เดือน เม่ือพบวาเด็กมีปญหา สายตาสั้น สายตา
เหล หรือผิดปกติใด แพทยประจําท่ีนี่ จะเปนผูพิจารณาใหการแกไขเบื้องตนโดยใช
เครื่องมือ Flicker Sight Enhancing instrument เปนเครื่องชวยออกกําลังกายสายตา
ซ่ึงไดกําหนดเปนโปรแกรมบําบัดวันละ 15 นาที ประมาณ 5-10 วัน ถาประเมินผลแลว
ไมดีข้ึน แพทยจะพิจารณาสงตอไปพบแพทยเฉพาะทางเพ่ือดูแลรักษาในระดับท่ีสูงข้ึน
ตอไป 



5. มีอุปกรณและกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการท่ีเนนการประดิษฐจากกระดาษ และทําข้ึน
เองโดยคุณครูและเด็ก เชน   กิจกรรมการตกปลา   เอาดินสอ/แทงไมใสลงขวดปากแคบ 
เนนกิจกรรมการเลนและดนตรีเปนหลักในการสงเสริมการเรียนรูของเด็ก 

6. การสอนใหเด็กมีความรูเก่ียวกับสุขภาพแบบองครวม (Health education) ไดแก ดาน
การดูแลสุขภาพประจําวัน (แปรงฟน, ลางมือ, การใชเสื้อชูชีพ) ดานสังคม (การแสดง, 
การทองเท่ียว, จิตอาสา, การสรางจิตสํานึกการบริจาคสิ่งของ) ดานออกกําลังกายหรือ
กิจกรรมเลนนอกสถานท่ีเปนกลุม (เลนวาว,กิจกรรมกลุมตางๆ) ดาน Happy Game 
เพ่ือการพัฒนาการ, ดานการแสดงออก (ในชวงงานเทศกาลตางๆ) 

7. ดานการพัฒนาครูตองทําการวิจัย ใชวิธีการสอนแบบ Color full teaching 
8. การชี้แนะผูปกครองดานสุขภาพ (Parent Advocacy) เชน เรื่องการดูแลน้ําหนัก, ความ

สูง, สุขภาพอ่ืนๆ 
9. มีแผนงานดูแลสุขภาพเด็กนักเรียน ไดแก การสรางสุขนิสัย (Health Habits) เรื่องแปรง

ฟน, ลางมือ) มาตรการจัดการความสูงท่ีไมสมสวน มาตรการแกไขปญหาเด็กอวน 
 

ศูนยอนามัยแมและเด็ก (Tianjin Women and Children’s Health Center)  :  เปนศูนยใหญ
ท่ีสุดแหงหนึ่งในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขมหานครเทียนจิน (Tianjin Public Health bureau) มีบุคลากร 
150 คน เปนแพทยระดับตางๆ 70 คน ใหบริการอนามัยแมและเด็ก ตั้งแตกอนตั้งครรภ  ขณะตั้งครรภ และ
ระยะหลังคลอด (ไมมีบริการทําคลอด) เนนบริการตรวจการคัดกรอง (Screening) ใหการดูแลรักษาเบื้องตน 
และพิจารณาสงตอรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทาง  มีหนวยบริการระดับพ้ืนท่ีท่ีทํางานเชื่อมโยงกันท้ังหมด 16 
เมือง (District Health center) มีผูรับบริการประมาณ  468,000 คน/ป 
  บทบาทหนาท่ี 

1. Facility :  ดูแลเรื่องมาตรฐาน ฝกอบรม-พัฒนาบุคลากร บริหารและควบคุมคุณภาพบริการ 
2. ประชาชน :  จัดระบบบริการ เฝาระวังสภาวะสุขภาพ สํารวจและวิจัย รวมถึงการสอนสุขศึกษา 

 
จุดเดนของการจัดบริการในศูนยอนามัยแมและเด็กฯ มีหลายประเด็นดังตอไปนี้ 

 1. การจัดบริการเนนการตรวจคัดกรองในคูสมรส (กอนการตั้งครรภ)  ระยะตั้งครรภ ระยะหลังคลอด
และเด็กเล็ก การใหการปรึกษา/ดูแลเบื้องตน และการสงตอรักษาในระดับทุติยภูมิหรือตติยภูมิ   

- ระยะกอนการตั้งครรภ  การคัดกรองประกอบดวย  HBV , Syphilis การใหยาโฟลิค 
- ระยะตั้งครรภ  การคัดกรองประกอบดวย การตรวจโครโมโซม, NTD (Neural Tube defect)  

ธัยรอยด Syphilis เบาหวาน และมีแนวทางการดูแลน้ําหนักของสตรีตั้งครรภ (Maternal weight 
gain guide) 

- ระยะหลังคลอด (แมและลูก) การคัดกรองประกอบดวย Hypothyroidism & PKU ,  
Cataract, Hearing disorder , Congenital heart disease, Cataract, DDH 

(Developmental dislocation of the hip)  
2. แบง Node การจัดบริการเพ่ือรองรับผูรับบริการท่ีมีความเสี่ยงสูง, ภาวะฉุกเฉิน เพ่ือรับ-สงตอตาม

พ้ืนท่ี (Area) 



 3. มีกฎหมายท่ีเอ้ือตอการใหกลุมเปาหมายไดรับบริการครบถวนตามมาตรฐาน เชน  หญิงตั้งครรภ
ตองไปรับบริการฝากครรภกอน 3 เดือน เด็กท่ีคลอดจึงจะไดการรับรองใหเขาชื่อในทะเบียนบานได และ
ไดรับสิทธิตางๆในการใหบริการหลังคลอดแกทารก เชน การไดรับวัคซีนฟรี การตรวจสุขภาพฟรี 
 4. หญิงตั้งครรภจะฝากครรภท่ีศูนยอนามัยแมและเด็ก หรือ พ้ืนท่ี 16 พ้ืนท่ี จนถึงอายุครรภ 32 
สัปดาห หลังจากนั้นหญิงตั้งครรภจะตองไปฝากครรภตอเนื่องท่ีโรงพยาบาลท่ีจะไปรับบริการคลอด (เปน
โรงพยาบาลท่ีรับทําคลอดเฉพาะ) จนกระท่ังคลอดเสร็จ แลวจําหนายกลับบาน   จนกระท่ังหลังคลอด
ประมาณ 6 สัปดาห  จึงจะกลับมาท่ีศูนยฯเพ่ือรับบริการตรวจสุขภาพท้ังแมและเด็ก 
 5. เด็กทุกคนจะตองไดรับการตรวจสุขภาพท่ีศูนย เพ่ือจะไดรับรองผลการตรวจ (Certificated) นําไป
ประกอบการสมัครเขาโรงเรียนอนุบาล โดยผูปกครองตองรับผิดชอบคาใชจายเองท้ังหมด 
 6. การบริหารจัดการขอมูลเพ่ือลดปญหาสุขภาพมีระบบฐานขอมูลเดียวกัน ท่ีเชื่อมโยงระหวางศูนยนี้ 
กับอีก 16 ศูนย ระดับพ้ืนท่ี เจาหนาท่ีระดับสูงของศูนยแหงนี้ สามารถใชสิทธิเขาถึงขอมูลเพ่ือติดตามและ
ควบคุมกํากับผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
 7. มีคลินิกสงเสริมสุขภาพท่ีหลากหลาย ไดแก ชั้น 1 มีหองทํา EKG, หองฟนฟูพัฒนาการเด็ก ชั้น 2 
แผนกดูแลเด็ก คัดกรอง congenital heart disease ดวยอัลตราซาวนด, หองตรวจชองปาก, ตรวจแลป 
ชั้น 3 ศูนยพัฒนาการเด็ก หองกิจกรรมบําบัดสําหรับเด็ก ชั้น 4 แผนกดูแลสุขภาพสตรี หองตรวจคัดกรอง
เบาหวานในสตรีตั้งครรภ หองตรวจเตานม หองตรวจอัลตราซาวนด หองแลป ชั้น 5 แผนกดูแลดวงตา หู 
คอ จมูก ผิวหนัง, สวนเด็กเลน 
 8. การดูแลสุขภาพเด็ก มีการพยากรความสูงของเด็ก จากการเอ็กซเรยมือแลวนําไปคํานวณดวย
คอมพิวเตอร, มี Nutrition Clinic, Endocrine Clinic Psychological Clinic Organic disease Clinic 
(ตรวจรักษาโรคและฟนฟูเด็กท่ีปวยและพิการ), การตรวจสุขภาพท่ัวไปเปนแพคเกจ 5 เซต ใหผูปกครอง
เลือกไดตามความเหมาะสม 
 9. มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เนนการบูรณาการความรูทางการแพทยดานการปองกัน, ตรวจรักษา และ
การพัฒนาการเจริญเติบโตไปพรอมกัน และมีการเพ่ิมพูนทักษะความรูใหแกผูปกครอง โดยมี Course 
การเรียนไดแก กิจกรรมบําบัดระหวางเด็กและผูปกครอง (เด็กอายุ 3 – 3 1

2
 ป) การอบรมใหความรู

เก่ียวกับเด็กสําหรับ VIP จะไดรับการดูแลสําหรับแพทยเฉพาะทางแบบ 1 ตอ 1 มีโรงเรียนผูปกครอง มี
ระดับธรรมดาและระดับพิเศษ 

 

 สิ่งที่จะนําไปปรับใชตอในงานที่รับผิดชอบ 
1. นําแนวทางการคัดกรองท่ีหลากหลาย มาใหบริการมารดาและเด็กท้ังกอน ขณะตั้งครรภและหลัง

คลอดใหครบวงจร  เนนการจัดบริการฝากครรภ  การตรวจประเมินพัฒนาการเด็กท่ีครบถวน 
และจัดหลักสูตรการสอนพอแมปูยาตายาย  เพ่ือใหมีความรูทักษะ เนนการเสริมแรงและการ
เลี้ยงลูกใหมีคุณภาพและปรับพฤติกรรมลูกใหถูกตองเหมาะสม 

2. นําหลักการจัดทําของเลนและเทคนิคการสอน ท่ีเริ่มตนจากการเสริมสรางพลัง และแรงจูงใจ 
กอนท่ีจะสอนในเนื้อหา เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็ก ไปใชในศูนยเด็กเล็กสาธิตของศูนยอนามัย 

3. ศูนยเด็กเล็กของศูนยอนามัย กรมอนามัย จัดใหมี 
3.1 มีการตรวจคัดกรองสายตาผิดปกติ และใหมีการ exercise สายตาโดยใชเครื่องมือ Flicker 
sight enhancing instrument 
3.2 มีการตรวจสุขภาพเด็กและไดรับใบรับรองสุขภาพกอนเขาศูนยเด็กเล็ก 



3.3 ควรมีผูดูแลโภชนาการโดยเฉพาะ มีการควบคุมคุณภาพอาหาร โดยผูปกครอง 
4. นําแนวทางการฝากครรภ จนถึงอายุครรภ 32 สัปดาห และการไปฝากครรภตอ ตั้งแตอายุครรภ 

32 สัปดาหข้ึนไป ท่ีโรงพยาบาลท่ีจะรับทําคลอดตอเนื่อง เพ่ือสรางความเชี่ยวชาญและทักษะการ
ทําคลอดเฉพาะในโรงพยาบาลเปนแหง ๆ  

5. ผลักดันใหมีกฎหมายหรือมาตรการท่ีตองใหสตรีท่ีตั้งครรภมาฝากครรภกอนอายุครรภ 3 เดือน 
 

รายช่ือผูศึกษาดูงาน 
1. นพ. จิรัตน  ตั้งฐิตวงศ   ศูนยอนามัยท่ี 1  กรุงเทพมหานคร 
2. นพ. เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล   ศูนยอนามัยท่ี 6  ขอนแกน 
3. นพ.ประวิทย  ชัยกองเกียรติ   ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา 
4. นางรัตนา    เพชรพรรณ      ศูนยอนามัยท่ี 3  ชลบุร ี
5. นางมลุลี    แสนใจ    ศูนยอนามัยท่ี 7  อุบลราชธานี 

 


