
ฮาน่า..นางฟ้าของฉัน 

   เมื่อได้ยินชื่อนี้ ท าให้ฉันนึกถึง  เมื่อ 3 ปีก่อนในคลินิกพัฒนาการ ที่ท าให้ฉันเจอ  “ฮาน่า” 

ครั้งแรก เธอตัวเล็กบอบบาง ผิวหนังเหี่ยวแห้ง สะดือเธอจุ่น ขนาดใหญ่มากจนน่าตกใจ  ในใจฉันเริม

คิด เธอเป็นอะไรมากหรือเปล่า เป็นโรคอะไรหรือเปล่า ฉันต้องท าอะไรเพ่ิมหรือเปล่า ฉันมีถามที่

ต้องการค าตอบมากมาย 

   เมื่อฉันเริ่มตรวจพัฒนาการ  พร้อมไปกับซักถามแม่ของฮาน่าไปด้วย ขณะตั้งครรภ์ไม่ได้มี

อาการผิดปกต ิ เธอคลอดปกติน้ าหนัก 3 กิโลกรัมกว่า  ตอนนั้นฮาน่า 4 เดือน  น้ าหนักยังไม่ถึง 4  

กิโลกรัม กินนมได้น้อย ไม่ตอบสนองกับเสียง และแสง  ใจคอฉันไม่ดเีลยเมื่อตรวจพัฒนาการแล้ว

พบว่า  ฮาน่าไม่สามารถยกศรีษะได้  ไม่มองตาม แต่ยิ้มกับฉันนะ  ออกเสียงเล็ก เบาๆเมื่อฉันกระตุ้น

หลายๆครั้ง   ฉันบอกแม่ของฮาน่าเรื่องที่ตรวจพัฒนาการพบ  และสงสัยว่าเธอจะล่าช้าไปเสียทุกด้าน 

ไม่ว่า  ด้านการเคลื่อนไหว ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา  ด้านการใช้ภาษา ด้านเข้าใจภาษา  

การช่วยเหลือตนเองและสังคม ก่อนออกจากห้องตรวจพัฒนาการฉันย้ าวิธีกระตุ้น  พร้อมนัดตรวจซ้ า

อีก 1 เดือน  ฉันมองหน้าแม่ของฮาน่าเห็นแววตา กังวล สับสน  ฉันถามต่ออีกว่ารู้จักหมอเด็กในตัว

เมืองบา้งไหม ฉันอยากให้พาไปหาหมอเฉพาะทางด้วย แม่ของฮาน่ายิ้มเศร้าแล้วพยักหน้า 

     ครบหนึ่งเดือนแล้ว ฉันนัดฮาน่าไว้วันอังคารช่วงบ่าย  แม่ของฮาน่าอุ้มเธอเข้ามา เธอยัง

เหมือนเดิมเลย น้ าหนักไม่เพ่ิม  พัฒนาการไม่ดีขึ้น  ยังไม่ได้ไปหาหมอเฉพาะทางด้วย  ครั้งนี้ฉันไม่รอ

แล้ว ฉันบอกตัวเองว่า ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลจังหวัดนะ  แม่ของฮาน่าบอกว่าอีกสักสองสามวันได้

ไหม  ฉันบอกไม่ได้ต้องไปแล้ว แม่ต้องลางานไปเลย เพราะคลินิกพัฒนาการของโรงพยาบาลจังหวัด

ตรงกับวันพุธ ฉันอยากให้ฮาน่าได้เจอหมอเร็วที่สุด  วันพุธนั้น ฮาน่าจึงได้ไปโรงพยาบาลจังหวัด  

      วันนั้นฉันได้รับโทรศัพท์จากแม่ของฮาน่า  เธอร้องไห้  บอกว่าฮาน่าต้องนอนโรงพยาบาล

จังหวัดต้องให้เลือด ต้องให้ออกซิเจนไว้ตลอดเวลา  ใจฉันตอนแม่ของฮาน่าบอก  เห็นไหมๆต้องมี

อะไรแน่ๆ แต่ไม่กล้าถามต่อเพราะเธอร้องไห้มากมาย คงรู้สึกผิด กังวล และเสียใจ  

    ตอนเย็นวันนั้นฉันแวะไปเยี่ยมฮาน่าที่โรงพยาบาลจังหวัดสิ่งที่ฉันเห็น คือ ฮาน่านอนอยู่บน

เตียงแม่ของเธอนั่งอยู่ด้านข้างจับมือฮาน่าไว้ ที่จมูกมีสายออกซิเจน ที่แขนมีสายน้ าเกลือ มีเลือดที่

ก าลังให้ แม่ของฮาน่าหันมาเธอน้ าตาคลอเรียกชื่อฉัน ฉันเดินไปจับมือเธอไว้ น้ าตาคลอ มองตาเข้าใจ

กัน โดยไม่สามารถพูดค าใดๆออกมาได้ ความรู้สึกฉันมันตีบตันไปหมด สงสาร เห็นใจ กังวลใจ  



    แม่ของฮาน่าบอกฉันว่า ฮาน่า โดนเจาะเลือด เอกซเรย์ สแกนสมอง เกือบทุกอย่างที่ตรวจได้

เธอโดนตรวจหมด  เมื่อหมอบอกผลตรวจกับแม่ของฮาน่าว่า  ฮาน่า  เป็น  ไฮโปไทรอยด์  เลือดจาง  

และผนังหัวใจรั่ว" เยอะไปไหมในใจฉันเศร้า แต่ก็คิดในแง่ดีว่าดีนะท่ีวันนั้นฮาน่าได้มาพบหมอ 

    หลังจากนั้นฉันได้เจอแม่ของฮาน่าอีกครั้ง เธอเล่าให้ฉันฟังว่าหลังจากได้  ออกซิเจน  ได้เลือด 

และได้ยาไทรอยด์แค่ครั้งเดียว  ฮาน่าก็ตอบสนองต่อการรักษาทันท ี กินนมได้มากขึ้น จากที่กินได้นิด

เดียว  ผิวเริ่มเต่งตึงขึ้น  ฉันดีใจกับแม่ของฮาน่าและฮาน่าของฉันด้วย 

     เมื่อกลับมาท างานฉันมาทบทวนว่า “โรคเอ๋อ” หรือไฮโปไทรอยด์ เกิดข้ึนจากอะไร ฮาน่าได้

ตรวจหรือยัง อาการของโรคมีอะไรบ้าง  ซึ่งอาการเหล่านี้ ฮาน่าของฉันมีครบทุกอาการเลย  แล้ว

ท าไมไม่มีการแจ้งผลหรือการรักษา แล้วตอนติดตามเยี่ยมหลังคลอดต้องสังเกตอาการ ต้องตรวจสอบ

อะไรเพิ่มอีกนะ   

ฉันอยากให้ทุกคนทบทวนความรู้เรื่อง “โรคเอ๋อ” หรือไฮโปไทรอยด์ กันหน่อยนะ  

โรคขาดไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นอย่างไร 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วว.รังสีรักษา และเวชศาสตร์

นิวเคลียร์  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคขาดไทรอยด์ฮอร์โมน (Hypothyroidism) ดังนี้  โรคขาดไทรอยด์

ฮอร์โมน คือ ภาวะที่ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้าง หรือหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ออกมาได้เพียงพอกับ

ความต้องการของร่างกาย อาจเกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์เอง ที่ไม่สามารถผลิตฮอร์โมน

ไทรอยด์ได้เพียงพอ อาจเกิดจากความผิดปกติของต่อมใต้สมอง ที่ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนที่มากระตุ้น

การท างานของต่อมไทรอยด์ได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 

นพ.ประพุทธ  ศิริปุณย์ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  กล่าวว่า  โรคขาดไทรอยด์

ฮอร์โมนในประเทศไทยพบได้ประมาณ 1:2,000 – 3,000 แตกต่างกันตามภูมิภาคของประเทศ จะ

พบมากทางภาคเหนือของไทย โดยเรียกชื่อโรคนี้ว่า “โรคเอ๋อ” โรคนี้หากไม่ได้รับการรักษาจะท าให้

กลายเป็นปัญญาอ่อนได้  โรคขาดไทรอยด์ฮอร์โมนมักจะไม่มีอาการผิดปกติเมื่อแรกเกิด ส าหรับในราย

ที่มีภาวะขาดฮอร์โมนมากจะแสดงอาการภายใน 1 – 3 เดือน ดังนั้น การตรวจคัดกรองจึงมีความ

จ าเป็นเพื่อการวินิจฉัยที่เร็วขึ้น 

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้ตั้งศูนย์การคัด

กรองสุขภาพทารกแรกเกิด  โดยตรวจคัดกรองทารกทุกคนที่เกิดในประเทศไทย โดยการเจาะเลือด

หยดบนกระดาษซับเลือดแล้วส่งไปตรวจที่วิทยาศาสตร์การแพทย์  จะทราบผลภายใน 3 วัน 



ผลตรวจพบว่า ไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ ให้ตรวจซ้ าทันทีเพ่ือยืนยันผลการวินิจฉัย เพราะการ

ตรวจครั้งแรกเป็นการตรวจคัดกรอง  ถ้าตรวจซ้ าต้องรอผลหลายวันแนะน าให้ใช้ยารักษาไปก่อน  ถ้า

ผลออกมาไม่ผิดปกติก็หยุดยาได้ไม่มีอันตรายใด ๆ แต่การได้รับยาช้าอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของ

ร่างกายและสมองได้ 

ระยะเวลาในการเริ่มรักษา  เดิมแนะน าให้รักษาภายใน 1 เดือน ปัจจุบันมีแนวโน้มให้มีการ

รักษาที่เร็วขึ้น คือ ภายใน 14 วัน 

โรคนี้รักษาได้โดยการให้ไทรอยด์ฮอร์โมนทดแทน  ระยะเวลาในการรักษาข้ึนอยู่กับสาเหตุ

ของโรค  เช่น  ถ้าขาดยาหรือขาดสารอาหาร  เมื่อต่อมไทรอยด์ท างานเป็นปกติแล้วก็สามารถหยุดยา

ได้  ถ้าเกิดจากไม่มีต่อมไทรอยด์หรือต่อมไทรอยด์ไม่ท างานอย่างถาวร ก็ต้องให้ยาตลอดชีวิต 

อาการของโรคไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติท่ีพบ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ส าหรับทารกแรกเกิด มักมีอาการซึม ไม่ร้องกวน หลับมาก ต้องคอยปลุกข้ึนให้นม เสียง

แหบ ท้องผูกบ่อย 

2. มีอาการดีซ่านอยู่นานกว่าปกติ 

3. เด็กจะมีการเจริญเติบโตช้า ฟันขึ้นช้า ผิวหนังหยาบแห้ง ขี้หนาว กินไม่เก่ง เฉื่อยชา 

4. อาจตรวจพบอาการตัวอ่อนปวกเปียก ลิ้นโตคับปาก ท้องป่อง สะดือจุ่น ซีด ร่วมด้วย 

หากไม่ได้รับการรักษาให้ถูกต้องเด็กมักจะมีรูปร่างเตี้ยแคระ พุงป่อง สมองทึบ ปัญญาอ่อน หู

หนวก  เรียกว่า สภาพแคระโง่ (cretinism) หรือเด็กเครติน(cretin)  ดังนั้น  ควรรีบเข้ารับการรักษา

ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะดีที่สุด  ไม่ควรทิ้งระยะเวลานานเกินไป เพราะจะมีผลต่อร่างกายและพัฒนาการได้ 

ทบทวนแล้วท าไห้มีความรู้เพ่ิมอีกเยอะเลย  เมื่อมีความรู้แล้วฉันจึงได้ตรวจสอบพบว่า  ผล

เลือดของฮาน่าผิดปกติ แต่ไม่มีการรายงานผล ฉันจึงประสานทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลเพ่ือท า

ทบทวนเฉพาะรายทบทวนระบบรายงานผลกรณีพบผลเลือดผิดปกติ  และการการตรวจคัดกรองให้

เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งแจ้งให้เครือข่ายในอ าเภอติดตามเยี่ยมหลังคลอดที่เข้มข้นข้ึน 

   หลังจากนั้นฉันได้ติดตามข่าวของฮาน่าเป็นระยะๆจากแม่ของเธอ  ฮาน่ามีอาการดีขึ้นทุกวัน  

น้ าหนักขึ้นมาเรื่อยๆ กินได้ดีมาก ภาวะซีดดีขึ้น  แต่ยังคงต้องกินยาไทรอยด์และยาเสริมธาตุเหล็ก 

และต้องไปตรวจตามนัดเรื่องผนังหัวใจรั่วที่โรงพยาบาลศูนย์ต่อ    

     พออายุ 9 เดือนฉันได้เจอกับฮาน่าอีกครั้ง  เธอน่ารัก  ผิวเรียบตึง  ยิ้ม  อารมณ์ดี พัฒนาการ

ฮาน่าประมาณเด็กอายุ 6 เดือน เริ่มนั่งได้แต่ยังไม่คลาน ออกเสียงอูอาได้ หันตามเสียงเรียก  มองตาม 



เอ้ือมมือคว้าของ   ฉันกระตุ้นพัฒนาการ  และเสริมพลังครอบครัวของฮาน่าให้เชื่อมั่นในตัวของฮาน่า

ว่าเธอจะท าได้ 

    ตอนนี้ฮาน่าอายุ  3 ขวบกว่าแล้ว ไปอยู่ศูนย์เด็กเล็กแล้วพัฒนาการดีสมวัยเกินกว่าที่ฉันคาด

ไว้  เธอพูดได้เป็นประโยค  กระโดดได้  ขีดเขียนเป็นเส้นเกือบเป็นวงกลมแล้ว เล่นกับคนอื่นได้ดี   กิน

ข้าวไดเ้อง      ใส่เสื้อผ้าได้เอง  ฮาน่ามีความสุขกับทุกกิจกรรมที่เธอท า ต้องขอบคุณครอบครัวของ 

ฮาน่า ที่ช่วยดูแลเธอผ่านกิจกรรม  กิน กอด เล่น เล่า เฝ้าดูฟัน  ขยันออกก าลังกาย  อ่าน เล่า   

เข้านอน  

 ขอบคุณ ฮาน่า นางฟ้าของฉัน  เธอเป็นนางฟ้าที่สอนให้ฉันมีประสบการณ์ ในฝึกทักษะการ

สังเกต ประเมินพัฒนาการของเด็กในทุกช่วงอายุเพ่ิมข้ึน  ฉันภูมใิจและมีความสุขมาก มันเป็นความ

ภูมใิจที่ฉันสามารถจับต้องได้   

ขอบคุณ ฮาน่า นางฟ้าของฉัน จากวันแรกท่ีเราได้เจอกันจนถึงวันนี้ จากเด็กน้อยตัวเล็กบอบ

บาง ตัวแห้งเหี่ยว  ผ่านเรื่องราวมากมายที่ต้องเอาชนะ  ถึงตอนนี้ฉันดีใจที่เราผ่านมาด้วยกัน ท าให้

วันนี้ฉันได้มีโอกาสได้เล่าประสบการณ์ดีๆส่งต่อให้เพ่ือนๆทุกคนที่ท างานร่วมกัน   

 

เมื่อฉันท้อ อ่อนแอ ฉันจะนึกถึงเธอนะ  ฮาน่า  นางฟ้าของฉัน 

 

 
 

 


