กรมการแพทย์ร่วมชู 3 มีนาคม วันทารกและเด็กพิการแต่กาเนิดโลก
“เด็ ก ของเราทุ ก คน ควรได้ เ กิ ด มาพร้ อ มกั บ สุ ข ภาพที่ ดี ที่ สุ ด เท่ า ที่ เ ป็ น ไปได้ แ ละสามารถใช้ ชี วิ ต อยู่ ไ ด้ เ ต็ ม
ตามศักยภาพที่ควรเป็น” (For every child to be born with the best health possible and the potential for a
full and productive life)
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีที่สอง ที่ประชาคมโลกกาหนดให้
วันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันทารกและเด็กพิการแต่กาเนิดโลกด้วยวัตถุประสงค์ ให้ทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกัน สร้าง
ความตระหนัก และให้ความสาคัญปัญหาความพิการแต่กาเนิด ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของการแท้ง การตายคลอด การ
เสียชีวิต อยู่ใน3 อันดับแรกของสาเหตุการเสียชีวิตทารกแรกเกิด 1 เดือนแรก และมีผลต่อการเสียชีวิตของทารกและเด็ก
วัยในช่วงอายุน้อยกว่า 2 ปี ถึงร้อยละ 20
จากข้อมูลการจดทะเบียนความพิการแต่กาเนิดในประเทศไทย ซึ่งดาเนินการโดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา
ราชินี พ.ศ. 2557 สารวจในพื้นที่ 41 จังหวัด จากเด็กเกิดมีชีพจานวน 180,393 ราย คิดเป็นร้อยละ23.23 ของเด็กแรกเกิด
ทั้งประเทศ พบเด็กที่มีความพิการแต่กาเนิด จานวน 4,299 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของเด็กเกิดมีชีพ ความผิดปกติ
ที่พ บบ่ อ ย 5 อัน ดั บ แรกได้ แ ก่ โรคหั ว ใจพิ ก ารแต่ ก าเนิ ด (47.86%) ภาวะแขนขาพิ ก าร (16.60%) ปากแหว่ง เพดาน
โหว่ (13.0%) กลุ่มอาการดาวน์ (8.54%) และภาวะน้าคั่งในสมองแต่กาเนิด (2.39%) ตามลาดับการมีทารกและเด็กพิการ
แต่กาเนิดในครอบครัว ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วย ครอบครัว สังคม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ที่สูง หลายครอบครัวรู้สึกอับอาย ไม่พาเด็กมารับการรักษา ไม่มีผู้ดูแล ต้องหยุดทางาน มาเลี้ยงลูกพิการ นับเป็นปัญหา
สาคัญที่ส่งผลกระทบทั้งทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม ในระดับโลกและระดับประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน ปัจจุบันมี 50 องค์กรระหว่างประเทศร่วมการรณรงค์สร้างความตระหนักของปัญหาและสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง
การป้องกัน ตลอดจนการทางานวิจัยที่จะช่วยลดปัญหานี้อย่างจริงจังเพื่อมอบสุขภาพที่ดีสาหรับเด็กทุกคน
รศ. คลินิก แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผย
ว่า ความพิการแต่กาเนิด แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ความพิการทางด้านโครงสร้างของร่างกาย เช่น คลอดมาแล้วเป็นโรคหัวใจ
ปากแหว่งเพดานโหว่ แขนขาขาด และความพิการของการทางานในหน้าที่และภาวะร่างกาย เช่น มีภาวะต่อมไทรอยด์
บกพร่อง หรือกลุ่มโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์อาจตรวจพบตั้งแต่ก่อนคลอด แรกคลอดหรือตรวจ
พบในภายหลัง สาเหตุ อาจจากพันธุกรรม หรือพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมากกว่าร้ อยละ 70 ของความพิการแต่
กาเนิดสามารถรักษาหรือป้องกันได้ด้วยการดูแลก่อนการตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ และการคลอด ทาให้ไม่เป็นความพิการ
ถาวร และช่ ว ยลดอุ บั ติก ารณ์ แ ละการเสี ย ชี วิ ตทั้ ง นี้แ นวทางการป้อ งกัน ความพิก ารแต่ ก าเนิ ด ได้แ ก่ 1.ให้ ค วามรู้ แ ก่
พ่อ แม่วางแผนครอบครัว ให้ดี มาฝากท้องแต่เนิ่นๆตั้งแต่ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ สามารถป้องกันความพิการ
แต่กาเนิดได้ เช่น การค้นหาคู่สมรสที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคทางพันธุกรรม เช่นโรคโลหิตจางทาลัสซีเมีย การมี
บุตรในช่วงอายุมารดาที่เหมาะสมสามารถลดอุบัติการณ์เกิดโรคกลุ่มอาการดาวน์ได้ 2.การเสริมสารอาหารที่เหมาะสมใน
หญิงวัยเจริญพันธุ์และมารดาที่ตั้งครรภ์ เช่น การเสริมกรดโฟลิกขนาด 400 ไมโครกรัมต่อวันอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการ
ตั้งครรภ์สามารถลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะหลอดประสาทไม่ปิดได้ เป็นต้น 3.หลีกเลี่ยงสารก่อให้เกิดความพิการแต่
กาเนิด เช่น การใช้สารเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และป้องกันโรคติดต่อที่อาจทาให้เกิดความ พิการแต่
กาเนิด เช่น โรคหัดเยอรมันโดยการฉีดวัคซีนป้องกัน 4.ให้การดูแลสุขภาพของมารดาที่มีโรคเรื้อรังให้ดีก่อนและระหว่าง
การตั้งครรภ์ เช่น มารดาที่เป็นโรคเบาหวาน โรคลมชักที่ต้องกินยากันชักระหว่างการตั้งครรภ์ หรือหลีกเลี่ยงการใช้ยา
รัก ษาสิ ว (Isotretinoin) ขณะตั้ ง ครรภ์ ดั ง นั้ น ผู้ ที่ ไ ด้ รับ ยานี้ จะต้ อ งคุม ก าเนิด ก่ อ นรับ ประทานยาอย่ า งน้ อย 3 เดื อ น

และคุมกาเนิดตลอดระยะเวลาที่ใช้ยาตัวนี้ในการรักษา 5.การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด เพื่อค้นหาเด็กที่มีความผิดปกติ
แต่กาเนิดและให้การรักษาก่อนที่จะมีความพิการตามมา เช่น การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กาเนิด
เป็นต้น
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