กรมการแพทย์ โชว์ “ศูนย์ ดูแลทารกแรกเกิดป่ วยและพิการครบวงจร”สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่ งชาติมหาราชินี

สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เปิ ดตัว “ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดป่ วยและพิการครบวงจร ”
ด้วยเทคโนโลยีหอ้ งสวนหัวใจไฮบริ ดที่ทนั สมัยเป็ นแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพ
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
วันนี้ ( 2 มิถุนายน 2560 ) ที่ สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์
อธิบดีกรมการแพทย์ เปิ ดเผยภายหลังเป็ นประธานการแถลงข่าว ผลงาน Service Champion “ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดป่ วย
และพิการครบวงจร ”ของสถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
ว่า ประเทศไทยมีทารกเกิดใหม่
ปี ละ 700 ,000 คน เป็ นทารกเกิดก่อนกําหนดประมาณ 100 ,000 คน ซึ่ งต้องการการดูแลเป็ นพิเศษ และทารกกลุ่ม นี้ จะมี
ค่าใช้จ่ายในการรักษา ที่สูงและต้องใช้เครื่ องมือในการรักษามาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทารกเกิดก่อนกําหนดและทารกที่มี
ความพิการแต่กาํ เนิด ซึ่ งพบว่ามีอตั ราการ ตายสู ง จากรายงานของ องค์การอนามัยโลก( WHO)พบว่าสาเหตุการตายในเด็ก
อายุต่าํ กว่า 5 ปี ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้อนั ดับหนึ่งคือ ทารกแรกเกิดพบร้อยละ 72 โดยมี สาเหตุการตาย คือ ทารกเกิด
ก่อนกําหนด (ร้อยละ 37.5) และรองลงมา คือ ทารกที่มีความพิการแต่กาํ เนิด (ร้อยละ 23.9) ทารกกลุ่มนี้จึงต้องการ
สถานพยาบาลที่มีศกั ยภาพสู งและดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆในการรักษา
กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลทารกป่ วยและพิการ ใน
ระดับประเทศ จึงได้นาํ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาให้การ ดูแลรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพทารกป่ วยเหล่านี้ให้รอดชีวติ
ส่ งผลให้เด็ก มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ซึ่ง ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดป่ วยและพิการครบวงจร สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี เป็ นหนึ่งในหลายผลงานที่ เป็ น Service Champion ของกรมการแพทย์ ที่พร้อมดูแลประชาชน นอกจากนี้
ศูนย์ฯ ดังกล่าว ยังมีบทบาทสําคัญในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรมให้แก่กุมารแพทย์ เพื่อให้มีความรู ้ความชํานาญเฉพาะด้านต่างๆ
ปี ละกว่า 50 คนและพยาบาลวิกฤตด้านทารกแรกเกิดอีกปี ละ 80 คนกระจายปฏิบตั ิงานอยูใ่ นโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนทัว่ ประเทศ โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยได้รับการดูแลอย่างทัว่ ถึง ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
นายแพทย์ ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ความพิการแต่กาํ เนิดเป็ นปั ญหาที่พบบ่อย
โดยมีอุบตั ิการณ์ประมาณร้อยละ 3 ของทารกเกิดมีชีพ โดยความผิดปกติ ของทารกแรกเกิด ที่พบบ่อย 5 อันดับแรกได้แก่
โรคหัวใจพิการแต่กาํ เนิด ภาวะแขนขาพิการ ปากแหว่งเพดานโหว่ กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม
และภาวะนํ้าคัง่ ในสมองแต่กาํ เนิด
ตามลําดับ ทั้งนี้ ความพิการแต่กาํ เนิดอาจทําให้เกิดความพิการตลอดชีวติ หรื ออาจเสี ยชีวติ ในระยะแรก ๆ หลังคลอด
ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุ ขภาพ บางครอบครัวไม่มีผดู ้ ูแล พ่อแม่ตอ้ งหยุดทํางานเพื่อมาเลี้ยงลูกที่พิการ
นับเป็ นปั ญหาสําคัญส่ งผลกระทบทั้งทางร่ างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่างมาก ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดป่ วยและ
พิการครบวงจรสถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เริ่ มดําเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 255 1ดูแลรักษาทารกแรกเกิดป่ วยและ
พิการแบบองค์รวมภายใต้ศูนย์ความเป็ นเลิศ 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านทารกแรกเกิด 2.ศูนย์ความเป็ นเลิศ
โรคหัวใจพิการแต่กาํ เนิด และ 3.ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านศัลยกรรมทารกแรกเกิด โดยทํางานร่ วมกับ สหสาขาวิชาชีพอื่นๆ
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญสาขาโรคตา แพทย์ดา้ นโสตศอนาสิ ก ศัลยแพทย์ระบบประสาท
และศัลยแพทย์กระดูกและข้อ เป็ นต้น
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-2นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อาํ นวยการสถาบันสุ ขภาพเด็กแห่ งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ศูนย์ดูแลทารกแรก
เกิดป่ วยและพิการครบวงจร สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประกอบด้วย 1.ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านทารกแรกเกิด
ดูแลทารกแรกเกิดก่อนกําหนดและทารกแรกเกิดป่ วยที่รับส่ งต่อมารักษาจากโรงพยาบาลในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
รวมถึงทารกป่ วยจากทั้ง 12 เขตสุ ขภาพ ให้บริ การทารกแรกเกิดวิกฤตปี ละ 1 ,200 ราย โดยมีเตียงรองรับผูป้ ่ วยได้ 70 เตียง
มีเครื่ องมือที่ทนั สมัยเช่น เครื่ องช่วยหายใจความถี่สูง เครื่ องให้ก๊าซไนตริ กออกไซด์เพื่อรักษาภาวะความดันหลอดเลือดใน
ปอดสู ง และเครื่ องลดอุณหภูมิกาย ( cooling system) ใช้รักษาทารกที่มีภาวะขาดอากาศหายใจ อีกทั้งมีบุคลากรทั้งแพทย์
และพยาบาลที่มีความรู ้ความสามารถในการดูแลทารกป่ วย2.ศูนย์ความเป็ นเลิศโรคหัวใจพิการ แต่ กาํ เนิดรักษาทารกแรกเกิดที่
มีปัญหาหัวใจพิการแต่กาํ เนิดที่ส่งต่อมาปี ละ,500
4 รายโดยมีหอ้ งสวนหัวใจไฮบริ ดที่ทนั สมัยเป็ นแห่งแรกของประเทศ
ไทย ได้ทาํ การ
รักษาทารกโรคหัวใจพิการแต่กาํ เนิดด้วยสายสวนโดยไม่ตอ้ งทําการผ่าตัดเปิ ดหน้าอกมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2553 ปี ละ 400 ราย
จนถึงปัจจุบนั รวมกว่า 3 ,000 ราย มีอตั รารอดชีวติ ร้อยละ 99.86 กรณี ที่ไม่สามารถรักษาด้วยการใส่ สายสวนหัวใจ จะส่ ง
ผ่าตัดแก้ไขความพิการโดยกุมารศัลยแพทย์โรคหัวใจ ของสถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีปีละ 350 ราย และ
โรงพยาบาลราชวิถีปีละ 140 ราย และ3.ศูนย์ ความเป็ นเลิศด้ านศัลยกรรมทารกแรกเกิด ดูแลทารกแรกเกิดที่มีปัญหาความ
พิการทางด้านศัลยกรรมที่ส่งต่อมารับการรักษาปี ละ 1 ,000 ราย มีเตียง รองรับผูป้ ่ วย 38 เตียง โรคที่พบได้แก่ ถุงนํ้าที่ผนัง
หน้าท้องทารกที่ไม่มีผนังหน้าท้องไส้เลื่อนกระบังลมแต่กาํ เนิด เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มีศูนย์ความชํานาญพิเศษ ( COSE: Center of Special Expertise) อีก 6 ศูนย์ ได้แก่ ตา รับส่ งต่อ
ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกําหนดเป็ นอันดับต้นของประเทศรวมทั้งแก้ไขความพิการทางตา
เช่น ตาเข เป็ นต้น โสตศอนาสิ ก ตรวจวินิจฉัยและแก้ไขความพิการทางการได้ยนิ ความพิการทางหูคอจมูกและทางเดิน
หายใจส่ วนบน กระดูกและข้ อ ผ่าตัดแก้ไขความพิการทางกระดูกและกล้ามเนื้อ กายภาพบําบัดกายอุปกรณ์ รักษาทารกที่มี
ความพิการในด้านต่างๆให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน พัฒนาการเด็ก ส่ งเสริ มด้านพัฒนาการเด็กพิการให้ทดั เทียมสมวัยของ
ทารก และนมแม่ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ลูกได้รับนํ้านมมารดาอย่างต่อเนื่อง แม้ในยามที่ลูกเจ็บป่ วย
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