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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเป็นมา 

ความพกิารแตกํ่าเนดิ (Birth Defects) เป็นภาวะท่ีพบได้บอ่ย โดยมีอบุตักิารณ์ประมาณร้อยละ 3-

5 ของทารกเกิดมีชีพ  ตวัอยา่งเชน่ ปากแหวง่เพดานโหว ่กลุม่อาการดาวน์ เป็นต้น ประเทศไทยมีทารกแรก

เกิดประมาณ 800,000 รายตอ่ปี ดงันัน้จงึประมาณการได้วา่จะพบทารกแรกเกิดท่ีมีความพกิารแตกํ่าเนดิ

ถึงประมาณ 24,000-40,000 รายตอ่ปี สว่นข้อมลูจากทัว่โลกพบทารก/เดก็ท่ีมีความพกิารแตกํ่าเนิดกวา่ 8 

ล้านคนตอ่ปี นอกจากนีย้งัพบวา่ร้อยละ 20-30 ของสาเหตกุารเสียชีวิตในวยัทารกมีสาเหตจุากความพกิาร

แตกํ่าเนิดซึง่ถือวา่เป็นสถิตท่ีิสงูมาก ความพิการแตกํ่าเนิดนีส้ง่ผลกระทบตัง้แตร่ะดบัครอบครัวของทารกท่ีมี

ความพิการแตกํ่าเนิด ภาระของครอบครัวท่ีต้องแบกรับ รวมถึงผลกระทบตอ่จิตใจของบดิามารดาท่ีมีทารก

พิการแตกํ่าเนิด จนถึงปัญหาในระดบัประเทศโดยเฉพาะด้านคา่ใช้จา่ยในการดแูลรักษาทารกกลุม่นี ้ 

อนึง่ การเก็บบนัทกึข้อมลูความพิการแตกํ่าเนิดในประเทศไทยยงัไมเ่ป็นระบบนกั ข้อมลูท่ีมีผู้

รวบรวมไว้มีเป็นสว่นๆ และสว่นใหญ่เป็นข้อมลูท่ีศกึษารวบรวมในโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลขนาด

ใหญ่ท่ีรับสง่ตอ่ผู้ ป่วย โดยข้อมลูการศกึษาในโรงเรียนแพทย์นัน้พบทารกพิการแตกํ่าเนิดประมาณ 8.5-24.4 

ตอ่ทารกเกิด 1,000 คน อยา่งไรก็ตามตวัเลขดงักลา่วอาจจะสงูเกินกวา่ความเป็นจริงท่ีพบในโรงพยาบาล

ทัว่ไปและชีใ้ห้เห็นวา่มีความจําเป็นท่ีจะต้องเร่งปรับปรุงการเก็บข้อมลูให้เป็นระบบมากขึน้เพ่ือประโยชน์ใน

การวางแผนการป้องกนัความพกิารแตกํ่าเนดิและให้การดแูลรักษาท่ีเหมาะสมแก่ทารกพกิารตอ่ไป 

ในประเทศท่ีพฒันาแล้วหลายประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศกําลงัพฒันาบางประเทศ เชน่ 

มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ ได้มีการจดัทําฐานข้อมลูความพกิารแตกํ่าเนิดอยา่งเป็นระบบท่ีเรียกวา่ Birth defects 

registry (BDR) แล้วทัง้สิน้ ส่วนประเทศกาํลังพัฒนาส่วนใหญ่รวมถงึประเทศไทย ยังไม่มีการดาํเนิน

นโยบายท่ีจะป้องกันความพกิารแต่กาํเนิด รวมถงึการทาํ BDR อย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด  จงึ

ขาดฐานข้อมลูท่ีครบถ้วนถกูต้องและทนัเวลาตอ่การนํามาใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวางแผนนโยบาย

ระดบัชาต ิเพ่ือรับมือกบัปัญหาความพิการแตกํ่าเนิดนี ้ 

นอกจากนีด้้วยความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทําให้ทราบวา่วิตามนิบางอยา่ง

สามารถป้องกนัและลดอบุตักิารณ์ความพิการแตกํ่าเนิดลงได้ เชน่ วิตามินโฟลิก  (folic acid) หรือโฟเลต 

(folate) ท่ีให้แก่หญิงวยัเจริญพนัธุ์ก่อนการตัง้ครรภ์ ดงัตวัอยา่งท่ีเห็นได้จากรัฐบาลของประเทศท่ีพฒันา

แล้วหลายประเทศ ได้มีการเสริมโฟเลตในอาหารประเภทซีเรียลให้แก่หญิงวยัเจริญพนัธุ์ก่อนการตัง้ครรภ์

มานานมากกวา่สิบปี เพ่ือลดอบุตักิารณ์ของโรคหลอดประสาทไมปิ่ด ( Neural tube defects) ได้เป็น

ผลสําเร็จอยา่งชดัเจน  

ในประเทศไทย มีการชว่ยเหลือคนพิการจากรัฐบาลในระดบัหนึง่ ได้แก่การจดทะเบียนคนพิการ

โดยกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) โดยเร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ .2537 ซึง่คนพิการท่ี

ได้รับการจดทะเบียนจะได้รับเบีย้เลีย้งชีพคนพิการเดือนละ 500 บาท แตก่ารจดทะเบียนนัน้เป็นการจด

ทะเบียนคนพิการโดยพม. ซึง่ยงัมีข้อจํากดัได้แก่ 
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1. ข้อมลูสถิตขิองเดก็พกิารท่ีอายนุ้อยกวา่ 7 ปี ยงัขาดความครบถ้วน 

2. ครอบคลมุเฉพาะความพิการแตกํ่าเนิดหรือท่ีเกิดอบุตัเิหตตุา่งๆ เพียง 6 ประเภทหลัก

จะเห็นวา่การจดทะเบียนคนพิการท่ีทําอยูใ่นปัจจบุนัโดยพม. เป็นความพกิารท่ีซึง่กวา่จะวินจิฉยัได้

ก็ต้องอายหุลายขวบปี แม้จะเป็นการชว่ยเหลือบรรเทาทกุข์แก่ผู้ ป่วย แตย่งัขาดมมุมองของการระบสุาเหตุ

การป้องกนัการเกิดความพิการแตกํ่าเนิด การวินิจฉยัและการรักษาแตเ่นิ่นๆ ทาํให้ทารกพกิารแต่กาํเนิด

อีกเป็นจาํนวนมากไม่เข้าข่ายท่ีจะได้รับการจดทะเบียนคนพกิารของพม.ได้  เชน่ ปากแหวง่เพดาน

โหว ่หวัใจพิการแตกํ่าเนิด ลําไส้ออกนอกชอ่งท้อง หรือไมมี่รูก้น ซึง่เป็นชอ่งวา่งขนาดใหญ่ท่ีจําเป็นต้อง

แก้ไขและเตมิเตม็โดยรัฐจะต้องให้ความชว่ยเหลือให้สอดคล้องกบัความเป็นจริงตอ่ไป 

จากสภาพปัญหาและอปุสรรคในการดแูลป้องกนัและรักษาทารกท่ีมีความพิการแตกํ่าเนิด 

ดงักลา่ว จงึได้มีการรวมตวัของนกัวิชาการจดัตัง้คณะทํางานโครงการปฏิบตักิารระดบัชาตเิพ่ือวางแผน

ป้องกนัและดแูลรักษาความพิการแตกํ่าเนิดในประเทศไทย  (Thailand Task Force for Birth Defects 

Prevention and Care) โดยมีเป้าหมายดงัตอ่ไปนี ้

 คือ 

พิการทางการมองเห็น พิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย พิการทางการเคล่ือนไหวหรือ

ทางร่างกาย พกิารทางจติใจหรือพฤตกิรรมหรือออทสิตกิ พกิารทางสตปัิญญา และพกิาร

ทางการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้เกิดแผนดําเนินการระดบัประเทศแบบองค์รวมและเป็นรูปธรรม ในการให้การวินิจฉยัหา

สาเหตขุองความพิการแตกํ่าเนิดและการป้องกนัการเกิดโรคซํา้ในครอบครัว  

2. เพ่ือสร้างแนวทางการให้การดแูลรักษาและการฟืน้ฟท่ีูเหมาะสมแก่ทารกและเดก็ท่ีมีความ

พิการแตกํ่าเนิดในประเทศไทย  

3. ทําให้เกิดระบบการจดทะเบียนความพิการแตกํ่าเนิดระดบัประเทศ (Thailand Birth Defects 

Registry)  

เน่ืองจากยงัไมเ่คยมีการดําเนนิโครงการลกัษณะนีม้าก่อนในประเทศไทย ประกอบกบั ความพกิาร

แตกํ่าเนิดนัน้มีจํานวนมาก  หลากหลายชนดิ คณะทํางานโครงการฯจงึคดัเลือกความพกิารแตกํ่าเนดิ 

จํานวน 5 ภาวะ/โรค เพ่ือเป็นต้นแบบในการดําเนินโครงการให้ประสบผลสําเร็จได้ ทัง้นีอ้าศยัเกณฑ์ในการ

พจิารณาคือ อบุตักิารณ์พบได้บอ่ย เป็นโรคท่ีมีภาระสะสมสงู สามารถวินจิฉยัได้งา่ยในสถานพยาบาล

ระดบัชมุชน เป็นภาวะหรือโรคท่ีสามารถป้องกนัได้ ประเทศไทยมีศกัยภาพหรือบคุลากรในการป้องกนัและ/

หรือรักษาโรคเหลา่นัน้ และมีความคุ้มคา่คุ้มทนุในการดําเนินการป้องกนัโรคและ/หรือรักษา ได้แก่  

1. กลุม่อาการดาวน์ (Down syndrome; DS) 

2. โรคหลอดประสาทไมปิ่ด (Neural tube defects; NTDs) 

3. ภาวะปากแหวง่เพดานโหว ่(Cleft lip and cleft palate; CLP) 

4. ภาวะแขนขาพิการแตกํ่าเนิด (Limb anomalies; LA) 

5. ภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรม (Duchenne muscular dystrophy; DMD) 
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คณะทํางานได้เลง็เหน็ความสําคญัในการสร้างระบบการป้องกนัและดแูลรักษาความพกิารแต่

กําเนิดขึน้ จงึได้เร่ิมทาํโครงการฯ นําร่องใน 7 สปสช.เขต ครอบคลุม 18 จังหวัด 5 กลุ่มโรคขึน้มา 
 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือเป็นคูมื่อในการปฏิบตังิานของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ในระดบั

โรงพยาบาลชมุชน โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศนูย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั ใช้เป็นแนวปฏิบตัใิน

การปฏิบตังิานเพ่ือป้องกนั และดแูลรักษาความพกิารแตกํ่าเนดิ 

2.สร้างมาตรฐานการดแูลรักษาความพกิารแตกํ่าเนดิให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้ประเทศ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในโรงพยาบาลได้แนวทางในการป้องกนั และ

ดแูลรักษาความพกิารแตกํ่าเนดิ 

2.สร้างระบบดําเนินงาน ประสานงาน และจดทะเบียนเพ่ือป้องกนัดแูลรักษาความพิการแตกํ่าเนิด เพ่ือให้

ทราบอบุตักิารณ์เดก็พิการในแตล่ะพืน้ท่ี 

3.พฒันาระบบการประเมิน เพ่ือให้การวินิจฉยัตัง้แตร่ะยะเร่ิมต้น ( early detection) พร้อมสง่ตอ่ข้อมลู

ผู้ ป่วย ให้ได้รับการรักษาท่ีถกูต้อง 

4.พฒันาระบบบริการสขุภาพในการดแูลรักษา ป้องกนั และฟืน้ฟใูห้กบัเดก็พิการแตกํ่าเนิด 

5.พฒันาระบบการตดิตาม สง่ตอ่ในการดแูลรักษาได้อยา่งตอ่เน่ือง โดยความร่วมมือของชมุชน ระดบั

ท้องถ่ิน และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

6.ป้องกนัความพิการแตกํ่าเนิด และการเกิดซํา้อีกในครอบครัว ในแตล่ะพืน้ท่ี 

 

ขอบเขต 

 คูมื่อปฏิบตังิานนีค้รอบคลมุขัน้ตอนการดแูลรักษา ความพกิารแตกํ่าเนดิ 5 โรคหลกัได้แก่ กลุม่

อาการดาวน์ หลอดประสาทไมปิ่ด ปากแหวง่เพดานโหว ่แขนขาพิการแตกํ่าเนิด และกล้ามเนือ้เส่ือม

พนัธุกรรม ตัง้แตก่ารป้องกนัในกลุม่เส่ียง การวินจิฉยัก่อนคลอด การจดทะเบียนความพกิาร การดแูลรักษา

หลงัคลอด การฟืน้ฟ ูชว่ยเหลือ ป้องกนัการเกิดซํา้ ในบทบาทของ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 

และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ในระดบัโรงพยาบาลชมุชน โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศนูย์ และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลยั 
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บทท่ี 2 

ภาพรวมแนวทางการดูแลรักษาและป้องกันความพกิารแต่กาํเนิด 

การดแูลความพกิารแตกํ่าเนดิ 5 โรคจะครอบคลมุทัง้บทบาทในการค้นหาผู้ ป่วยท่ีมีอยูแ่ล้วใน

ชมุชน และผู้ ป่วยท่ีเกิดใหม ่ให้ได้รับการจดทะเบียน และได้รับการรักษาท่ีเหมาะสมในสถานพยาบาล

ตามลําดบัตัง้แตร่ะดบัโรงพยาบาลชมุชน โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศนูย์ และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลยั เพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกนัและสามารถเข้าถึงการบริการได้อยา่งเทา่เทียม ให้การฟืน้ฟผูู้ ป่วย

ให้มีศกัยภาพสงูสดุตามท่ีสามารถพฒันาได้ นอกจากมติใินด้านการรักษาพยาบาลแล้ว ยงัรวมถึงให้การ

ป้องกนัการเกิดซํา้ในครอบครัว และการวินิจฉยัก่อนคลอดอีกด้วย 

 

แผนภูมิภาพรวมการดูแลความพกิารแต่กาํเนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ เป็นโรคในชมุชน ท่ียงัไมไ่ด้

รับการดแูลและจดทะเบียน 

เดก็เกิดใหมท่ี่มีความ

พิการแตกํ่าเนิด 

จดทะเบียนความพิการแตกํ่าเนิด 

 

ให้การรักษาฟืน้ฟใูนสถานพยาบาล 

 

ให้คําแนะนําในการป้องกนัการเกิดซํา้ และ

การวินิจฉยัก่อนคลอดในครรภ์ถดัไป 

 

ตดิตาม สง่ตอ่การดแูลให้กบัชมุชน  
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1. แผนภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ 
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2. แผนภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดประสาทไม่ปิด 
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3. แผนภาพการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 
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4. แผนภาพการดูแลผู้ป่วยแขนขาพกิารแต่กาํเนิด 
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5. แผนภาพการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนือ้เส่ือมพันธุกรรม 
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บทท่ี 3 

กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) 

กลุ่มอาการดาวน์ (Down  Syndrome)  เป็นโรคพนัธุกรรมท่ีมีความพิการแตกํ่าเนิดและภาวะ

ปัญญาออ่นท่ีพบบอ่ยท่ีสดุ อบุตักิารณ์ประมาณ 1 ตอ่ 800 ของทารกเกิดมีชีพ สว่นใหญ่วินิจฉยัได้ตัง้แตแ่รก

เกิด สาเหตเุกิดจากความผิดปกตขิองโครโมโซมคูท่ี่ 21 ลกัษณะสําคญัได้แก่ กล้ามเนือ้ออ่นปวกเปียก 

(hypotonia) พฒันาการลา่ช้า (delayed development) หรือภาวะปัญญาออ่น (mental retardation) ศีรษะ

แบน ตาเฉียงขึน้ ดัง้จมกูแบน มือสัน้ มีโรคหวัใจพิการแตกํ่าเนิดร่วมด้วยประมาณร้อยละ 30-40 มกัมีภาวะ

ตอ่มไทรอยด์บกพร่องร่วมด้วยร้อยละ 20-30 ลําไส้อดุตนัพบได้ร้อยละ 10 ได้แก่ imperforate anus และ 

duodenal atresia  

 การตรวจวิเคราะห์โครโมโซม (chromosome analysis) ควรทําทกุราย เพ่ือทราบวา่มีความผดิปกติ

แบบใด พบ trisomy 21 ได้ร้อยละ 95 translocation พบได้ร้อยละ 4 และ mosaic พบได้เพียงร้อยละ 1 ความรู้

นีส้ามารถนําไปใช้ในการให้คําปรึกษาแนะนําทางพนัธศุาสตร์  เก่ียวกบัอตัราเส่ียงของการเกิดซํา้  โดยทัว่ไป

อตัราเส่ียงของการเกิดซํา้ในกรณีท่ีเป็น  trisomy 21 ต่ํามาก ประมาณร้อยละ 0.5-1 เทา่นัน้ หากเป็นแบบ 

translocation ก็มกัมีอตัราเส่ียงสงูขึน้ประมาณร้อยละ 10-15 สําหรับ mosaic ไมส่ามารถพยากรณ์อตัราเส่ียง

ของการเกิดซํา้ได้  (unpredictable) 

 เดก็กลุม่อาการดาวน์ควรได้รับการดแูลปัญหาสขุภาพตัง้แตเ่กิด เชน่โรคหวัใจพกิารแตกํ่าเนดิ ภาวะ

ตอ่มไทรอยด์บกพร่อง ได้รับ early stimulation program คือสง่เสริมกระตุ้นพฒันาการตัง้แตอ่าย ุ1-2 เดือน 

พอ่แมค่วรได้รับคําปรึกษาแนะนําทางพนัธศุาสตร์ เพ่ือมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัโรคท่ีลกูเป็นสาเหตขุอง

การเกิดโรค อตัราเส่ียงของการเกิดซํา้ การวางแผนครอบครัว การวินจิฉยัก่อนคลอด เพ่ือนําไปสูก่ารปรับจติ

ปรับใจ และการยอมรับลกูของเขา 

 เดก็กลุม่อาการดาวน์มีพฒันาการลา่ช้า แตมี่ความหลากหลายพอสมควร บางคนก็มีความสามารถ

ทางเชาวน์ปัญญา (IQ) ในระดบัปานกลางหรือน้อย บางคนก็มีปัญญาออ่นระดบัรุนแรง แตส่ว่นใหญ่มกัมี

เชาวน์ปัญญาในระดบั trainable คือฝึกได้ ทกัษะทางสงัคมใกล้เคียงคนปกตมิากกวา่ความสามารถทางการ

เรียน (performance) ปัจจยัท่ีอาจเป็นอปุสรรคหรือสง่เสริมพฒันาการของเดก็กลุม่อาการดาวน์ได้แก่ ภมูิหลงั

ของครอบครัว การยอมรับของพอ่แม ่การกระตุ้นพฒันาการแตแ่รกคลอดหรือภายในชว่งแรกของชีวิต การ

แทรกแซงชว่ยเหลือตา่งๆ รวมทัง้การป้องกนัการได้ยินบกพร่องท่ีอาจพบได้บอ่ยร่วมกบัโรคตดิเชือ้หรือหวดั 

ความรุนแรงของโรคหวัใจพิการแตกํ่าเนิดท่ีเป็นมากหรือน้อยและได้รับการรักษาอยา่งเหมาะสมหรือไม ่ 

 เดก็กลุม่อาการดาวน์ท่ีได้รับการดแูลเลีย้งดใูนครอบครัวของเขาเอง จะมีเชาวน์ปัญญาสงูกวา่เดก็ท่ี

ถกูสง่ไปอยูส่ถานสงเคราะห์ของรัฐ ปัญหาอ่ืนท่ีอาจพบได้เม่ือมีอายมุากขึน้ได้แก่  Atlantoaxial joint 

subluxation ต้อกระจก เบาหวาน ภาวะตอ่มไทรอยด์บกพร่องหรือ Hashimoto thyroiditis มะเร็งเมด็เลือดขาว 

นอกจากนีย้งัพบ Alzheimer disease ได้ในบคุคลกลุม่อาการดาวน์ท่ีมีอาย ุ30-40 ปี ขึน้ไป  
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อตัราการเกิดทารกกลุม่อาการดาวน์นัน้เพิม่ขึน้ตามปัจจยัอายแุม่  ยงัไมท่ราบเหตผุลท่ีชดัเจน หญิงตัง้ครรภ์

เม่ืออาย ุ35 ปี จะมีอตัราเส่ียงในการมีลกูเป็นกลุม่อาการดาวน์ประมาณ 1 ตอ่ 370 แพทย์จงึควรแนะนําการ

วินิจฉยัก่อนคลอด (prenatal diagnosis) ให้แก่หญิงตัง้ครรภ์ท่ีมีอตัราเส่ียงสงูด้วย ปัจจบุนัมีการตรวจกรอง

หญิงตัง้ครรภ์โดยการเจาะเลือดในไตรมาสท่ีสองเพ่ือทราบอตัราเส่ียงวา่สงูจริงหรือไม ่ 

การวนิิจฉัยโรค 

1. Phenotype (ลกัษณะภายนอก) ทารกกลุม่อาการดาวน์มกัได้รับการวินจิฉยัตัง้แตแ่รกเกิด เน่ืองจากมี

ลกัษณะจําเพาะได้แก่ ศีรษะเล็ก (microcephaly) ศีรษะแบน (flat occiput หรือ brachycephaly) ตวัออ่น

ปวกเปียก (hypotonia) ตาเฉียงขึน้ (upslant eyes) ดัง้จมกูแบน (flat nasal bridge) เนือ้เกินบริเวณต้นคอ 

(redundant skin at the nape of the neck) ระยะระหวา่งนิว้หวัแมเ่ท้าและนิว้ชีห้า่ง (widened gap) และมี

รอยแยก (vertical crease) 

โรคหวัใจพิการแตกํ่าเนิดพบได้ร้อยละ 30-40 ความพิการของระบบทางเดนิอาหาร (duodenal 

atresia, imperforate anus) พบได้ร้อยละ 10-15 ภาวะตอ่มไทรอยด์บกพร่อง (congenital hypothyroidism) 

พบได้ ร้อยละ 30 สําหรับภาวะปัญญาออ่นมีความหลากหลายตัง้แตปั่ญญาออ่นระดบัน้อย (IQ : 50-70) 

ระดบัปานกลาง (IQ : 35-50) และระดบัรุนแรง (IQ : 20-35) 

นอกจากนัน้พบความบกพร่องทางการได้ยิน (hearing impairment) ร้อยละ 75 การอกัเสบของหชูัน้

กลางพบได้ร้อยละ 50-70 ปัญหาสายตาพบได้ร้อยละ 60 โดยเฉพาะ cataracts พบได้ร้อยละ 15 บกพร่อง

ทางการมองเห็น (severe refractive errors) พบได้ร้อยละ 50 พบ acquired hip dislocation ร้อยละ 6 

obstructive sleep apnea พบได้ร้อยละ 50-75 และ leukemia พบได้ร้อยละ 1 

2. Karyotype (การตรวจวิเคราะห์โครโมโซม) 

การวินจิฉยัยืนยนั ทําได้โดยการตรวจวิเคราะห์โครโมโซม (chromosomal analysis) พบความ

ผิดปกตขิองแทง่พนัธุกรรมได้ 3 แบบ 

2.1 Trisomy 21 (ICD-10-TM; Q900)โครโมโซมคูท่ี่ 21 เกินมาหนึง่แทง่ พบได้ร้อยละ 95 สาเหตจุาก

โครโมโซมไมล่ดจํานวนในชว่งการสร้างเซลล์สืบพนัธุ์เรียก meiotic nondysjunction โอกาสเกิด

ซํา้ (recurrence risk) ต่ํา ประมาณร้อยละ 0.5-1 (รูปท่ี 3-1) 

2.2 Robertsonian Translocation (ICD-10-TM; Q902)โครโมโซมคูท่ี่ 13, 14 หรือ 15 ย้ายท่ีไปจบักบั

โครโมโซมคูท่ี่ 21 เรียก unbalanced translocation carrier โอกาสเกิดซํา้สงูถึงร้อยละ 5-15 (รูปท่ี 

3-2) 

2.3 Mosaic (ICD-10-TM; Q901)โดยเซลล์ร่างกายมี 2 cell lines ทัง้ปกต ิและ trisomy 21 จะมี

ลกัษณะภายนอกท่ีรุนแรงน้อยกวา่ trisomy 21 หรือ translocation ของโครโมโซมคูท่ี่ 21 แตก็่มี

พฒันาการลา่ช้าเหมือนกลุม่อาการดาวน์ 2 กลุม่แรก พบได้ร้อยละ 1-2 
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รูปท่ี 3-1 แสดงโครโมโซมในเดก็กลุม่อาการดาวน์ชนดิ trisomy 21 

 

รูปท่ี 3-2 แสดงโครโมโซมในเดก็กลุม่อาการดาวน์ชนดิ Robertsonian Translocation ระหวา่งโครโมโซมคูท่ี่ 

14 และ 21 

 

การให้คาํปรึกษาแนะนําแก่ครอบครัวท่ีมีลูกเป็นกลุ่มอาการดาวน์ 

 กมุารแพทย์มกัมีหน้าท่ีให้คําปรึกษาแนะนําแก่พอ่แมท่ี่มีทารกเกิดใหมเ่ป็นกลุม่อาการดาวน์ การ  

approach จดัวา่คอ่นข้างยาก เน่ืองจากแตล่ะครอบครัวก็มีความคาดหวงัและมีทศันคตติอ่เดก็พกิารหรือ

ปัญญาออ่นตา่งกนั ในปัจจบุนัแพทย์มีความรู้ดีขึน้และทราบวา่เดก็เหลา่นีส้ามารถพฒันาได้จนถึงระดบัท่ีเป็น

เดก็ช้าเทา่นัน้ หากได้รับการดแูลท่ีถกูต้องตามหลกัวิชา ปัจจบุนัเดก็กลุม่อาการดาวน์มกักลบับ้านพร้อมพ่ อ

แมข่องเขา ซึง่ตา่งจากเม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว เดก็เหลา่นีม้กัถกูแนะนําให้ไปอยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

(institutionalized) จากการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัปฎิกิริยาของพอ่แมท่ี่มีลกูเป็นกลุม่อาการดาวน์พบวา่ 
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1. พอ่แมอ่ยากทราบการวินิจฉยัโรคเร็วท่ีสดุท่ีจะเป็นไปได้ โดยทัว่ไปแพทย์มกับอกในวนัท่ีพอ่แมรั่บลกู

กลบับ้าน หรืออีกวิธีท่ีเหมาะสมกวา่ก็คือแพทย์พยายาม encourage infant-parental bonding เสียก่อน แล้ว

จงึคอ่ยบอกภายใน 1-2 เดือนหลงัคลอด โดยให้ใบนดัมาพบแพทย์ท่ีเตรียมให้เวลาแก่พอ่แมอ่ยา่งเตม็ท่ีท่ีจะให้

ความรู้เก่ียวกบัโรคท่ีลกูเป็น 

2. จดัเตรียมห้องท่ีเงียบสงบและมีความเป็นสว่นตวั พยายามหลีกเล่ียงการให้คําแนะนําหรือบอกวา่ลกู

ของเขาเป็นกลุม่อาการดาวน์ในห้องคลอด หรือห้องพกัฟืน้หลงัคลอด โดยมีคนอ่ืนอยูห่ลายคน 

3. จดัเตรียมทา่ทางท่ีพดูให้คําแนะนําโดยนัง่พดูกบัพอ่แมใ่นระดบัสายตา ไมใ่ชยื่นพดู 

4. พยายามพดูถึงลกูของเขาโดยเรียกช่ือเพ่ือแสดงความเคารพในสิทธิของเดก็ท่ีเป็นบคุคลมิใช่  non-

entity เพราะในความรู้สกึของพอ่แมน่ัน้ ลกูเป็นบคุคลสําคญัของเขา 

5. แพทย์ควรพยายามหาเวลาพบปะพอ่แมว่นัละครัง้ในชว่งแรกท่ีทารกยงัอยูใ่นโรงพยาบาล และแนะนํา

แนวทางในการดแูลลกู 

6. บอกการวินจิฉยัโรคโดยยดึหลกัการพดูความจริงเสมอ โดยบอกวา่เดก็เหลา่นีม้กัมีเชาวน์ปัญญา

ลา่ช้า   แตก็่มีความหลากหลายบางคนก็ช้ามากบางคนก็ช้าน้อย โดยขึน้กบัปัจจยัหลายอยา่ง 

7. แพทย์ควรจะมีความรู้ท่ีทนัสมยัและมีทศันคตเิป็นกลาง (neutral) เพ่ือให้คําแนะนําเก่ียวกบัเดก็ท่ีมี

ความพกิารทางสมองหรือภาวะปัญญาออ่นอยา่งไมเ่อนเอียง ไมค่วรใช้ความรู้สกึของตนเองเป็นหลกั 

8. แพทย์ควรหลีกเล่ียงท่ีจะให้ข้อมลูเก่ียวกบัพนัธุกรรมท่ีอาจส่ือความหมายในการโทษพอ่หรือแมค่น

หนึง่คนใดโดยตรง เชน่บอกวา่แมอ่ายมุากทําให้มีโครโมโซมผดิปกต ิซึง่จะก่อให้เกิดความรู้สกึโทษตวัเอง  

(self-blame)  ในแม ่ซึง่จะเป็นอปุสรรคในการดแูลและยอมรับลกูตอ่ไป   

9. การให้ความรู้เก่ียวกบัอตัราเส่ียงของการเกิดซํา้  (recurrence risk) และการวินิจฉยัก่อนคลอด 

(prenatal diagnosis) อาจไมเ่หมาะสมในการพบปะพดูคยุกบัพอ่แมค่รัง้แรก (initial interview) ควรแบง่การ

ให้ความรู้เป็นสว่นๆ ในตอนแรกควรเน้น bonding และแนวทางการดแูลลกูก่อน การพบปะครัง้ตอ่ไปจงึคอ่ย

ทยอยให้ข้อมลู   ดงักลา่ว ยกเว้นพอ่แมมี่ความตัง้ใจท่ีจะรู้หรือถามตรงๆ ควรระลกึเสมอวา่ข้อมลูท่ีเป็น  

technical information เป็นเพียงสว่นหนึง่ของการพบปะพดูคยุกบัพอ่แมใ่นครัง้แรก 

ในการมาพบแพทย์ครัง้ตอ่มา แพทย์ควรพยายามประเมนิความรู้สกึและปฎิกิริยาของพอ่แม ่ควรรับ

ฟังความรู้สกึและความเห็นของพอ่แม ่เม่ือได้ผลการตรวจโครโมโซมแล้วควรนดัพอ่แมม่าพบ เพ่ืออธิบายให้

เข้าใจอีกครัง้ ขณะท่ีตรวจร่างกายก่อนกลบับ้านหรือเม่ือครบนดัอาย ุ1 เดือนเพ่ือตรวจสขุภาพทัว่ไป ควรใช้

โอกาสนัน้เน้นลักษณะของทารกท่ีปกตด้ิวย โดยไม่เน้นแต่ความผิดปกตขิองทารกแต่เพียงอย่าง

เดียว ในระยะ 2-3 วนัแรกของชีวิต แพทย์ควรเข้าใจวา่พอ่แมกํ่าลงัมีความเศร้าโศกเสียใจ (grieving) และ

ผิดหวงัท่ีไมไ่ด้ลกูปกตเิหมือนคนอ่ืน และอยูใ่นชว่งท่ีพอ่แมกํ่าลงัสร้างความสมัพนัธ์กบัสมาชิกใหมข่อง

ครอบครัวโดยกระบวนการ bonding แพทย์ควรระมดัระวงัคําพดูท่ีอาจกระทบกระเทือน bonding ของพอ่แม่

ลกู การพบปะครัง้ตอ่ๆมา แพทย์ควรแนะนําวา่มีการชว่ยเหลือท่ีใดบ้างเชน่การกระตุ้นพฒันาการ การให้

เอกสารให้ความรู้ท่ีถกูต้องทนัสมยัแก่พอ่แม ่ เพ่ือความเข้าใจท่ีถกูต้องการ แนะนําชมรมหรือกลุม่ของพอ่แม ่ท่ี

ประสบปัญหาคล้ายคลงึกนั เพ่ือจะได้ชว่ยเหลือให้กําลงัใจซึง่กนัและกนั แตล่ะครอบครัวจะผา่นกระบวนการ
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ปรับจติปรับใจ (adjustment process) ในระยะเวลาท่ีตา่งกนั ความรู้สกึ denial, anger, guilt ความโศกเศร้า 

ความรู้สกึตา่งๆเหลา่นีจ้ะมีอยูพ่ร้อมๆกบัความรู้สกึท่ีอยากจะยอมรับลกูของเขาควบคูก่นัไป แพทย์จงึควร

ตระหนกัถึงความสําคญัของ interaction นีด้้วยเสมอ 

แนวทางการดแูลเดก็กลุม่อาการดาวน์ ได้แก่การให้คําปรึกษาแนะนําทางพนัธศุาสตร์แก่พอ่แมใ่น

ชว่งแรกของชีวิตเพ่ือให้พอ่แมมี่ความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้อง ท่ีจะชว่ยเหลือลกูของเขาได้มีโอกาสพฒันาจนเตม็

ศกัยภาพของเขา การประเมินโรคหวัใจโดย echocardiogram เพ่ือดคูวามผิดปกตแิละความรุนแรงของโรค

ก่อนอาย ุ6 เดือนและให้การรักษา การประเมินการได้ยินภายในอาย ุ6 เดือนหรือภายใน 1 ปี การตรวจกรอง

ภาวะตอ่มไทรอยด์บกพร่องตัง้แต ่0-6 ปี การตรวจประเมนิสายตา เม่ืออาย ุ12-18 เดือน และการฉีดวคัซีน

ตามปกตเิหมือนเดก็ทัว่ไป  

Prenatal Screening/Diagnosis 

ถึงแม้อตัราเส่ียงของการเกิดกลุม่อาการดาวน์มกัเพิม่ขึน้ในมารดาท่ีอายมุากกวา่ 34 ปี  (ขณะ

ตัง้ครรภ์) หรืออายมุากกวา่หรือเทา่กบั 35 ปี (ขณะคลอด) แตก่ารศกึษาวิจยัพบวา่เดก็กลุม่อาการดาวน์ร้อย

ละ 80 เกิดจากหญิงอายต่ํุากวา่ 35 ปีขณะตัง้ครรภ์ เน่ืองจากหญิงวยัเจริญพนัธุ์จํานวนมากจะอยูใ่นชว่งอายุ

น้อยกวา่ 35 ปี  การตรวจวินจิฉยัก่อนคลอดโดยการเจาะนํา้คร่ํา (amniocentesis) สามารถตรวจพบทารกกลุม่

อาการดาวน์ได้เพียงร้อยละ 20 เทา่นัน้ ปัจจบุนัมีการตรวจกรองในหญิงตัง้ครรภ์ เพ่ือหาความเส่ียงโดยการ

เจาะเลือด ขณะอายคุรรภ์ 16-20 สปัดาห์ โดยปัจจยัเก่ียวข้องเรียก triple markers ได้แก่ alphafetoprotein 

(AFP) unconjugated estriol (µE3) และ human chorionic gonadotrophin (hCG) ซึง่สามารถคํานวณโดย

คอมพวิเตอร์โปรแกรม สามารถบอกความเส่ียงในหญิงตัง้ครรภ์ได้ทกุอาย ุความแมน่ยําประมาณร้อยละ 70 

กมุารแพทย์อาจต้องให้ข้อมลูแก่มารดาในการวางแผนมีบตุรคนตอ่ไป หรืออาจต้องให้ข้อมลูท่ี

เก่ียวกบัการวินิจฉยัก่อนคลอด ดงันัน้กมุารแพทย์ควรมีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการให้คําแนะนําในกรณีท่ีหญิง

ตัง้ครรภ์ปรึกษา กมุารแพทย์ควรมีความรู้เก่ียวกบัการแปลผลตรวจโครโมโซมจากการเจาะนํา้คร่ํา หรือการ

ตรวจอลัตราซาวด์ท่ีอาจบง่บอกวา่ทารกในครรภ์เป็นกลุม่อาการดาวน์ เชน่ nuchal translucency กมุารแพทย์

ควรมีความรู้เก่ียวกบักลไกในการเกิดกลุม่อาการดาวน์และโอกาสเกิดซํา้ การรักษาและการแทรกแซง

ชว่ยเหลือ การให้คําแนะนําแก่ครอบครัวควรเป็นลกัษณะท่ีเรียก nondirective approach ในกรณีท่ีครอบครัว

ตดัสินใจดําเนินการตัง้ครรภ์ตอ่ไป แม้จะตรวจพบทารกในครรภ์เป็นกลุม่อาการดาวน์ กมุารแพทย์ควรให้

คําแนะนําแก่ครอบครัวในการดแูลรักษาตัง้แตช่ว่งทารกแรกเกิด แนะนําให้มีการพบปะพดูคยุกนัระหวา่ง

ครอบครัวท่ีมีบตุรเป็นกลุม่อาการดาวน์เหมือนกนั  ซึง่เป็นการให้การประคบัประคองครอบครัวท่ีเรียก family 

support หากกมุารแพทย์ไมม่ัน่ใจในการให้คําแนะนํา ควรสง่ปรึกษาแพทย์พนัธุกรรม เพ่ือครอบครัวจะได้รับ

ความรู้ท่ีถกูต้อง และบตุรของเขามีโอกาสพฒันาศกัยภาพดีท่ีสดุท่ีจะเป็นไปได้เชน่ การแนะนําการกระตุ้นหรือ

สง่เสริมพฒันาการในชว่ง แรกของชีวิต (early intervention) และการเรียนร่วมกบัเดก็ปกตใินโรงเรียน

อนบุาลใกล้บ้าน หรือในโครงการเรียนร่วมท่ีเรียก integration ตอ่ไป 

 

 

 



 
 

17 

 

 

 

แนวทางการดูแลเดก็กลุ่มอาการดาวน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Genetic counseling วนัท่ีกลบับ้านหรือประมาณอาย ุ1-2 เดือน เพ่ือเสริมสร้าง bonding ก่อนให้ counseling 

• Chromosome study เพ่ือยืนยนัการวินิจฉัยโรคในกรณีท่ีเป็นโรคหวัใจและมีอาการรุนแรง 

• แนะนําพอ่แมคู่่อ่ืนท่ีมีลกูเป็นกลุม่อาการดาวน์ เพ่ือ family support 

• จดทะเบียนความพิการแต่กําเนิด*** 

• นดัพบแพทย์ท่ีคลินิกพนัธุกรรมเพ่ือให้ counseling เพ่ิมเติม รวมถึงแนะนําการคมุกําเนิดท่ีเหมาะสมตามสภาพครอบครัว โดยทัว่ไปประมาณ 2-3 ปี 

• ตรวจร่างกายทกุระบบ โดยเฉพาะระบบหวัใจวา่มีโรคหวัใจพิการแต่กําเนิดหรือไม ่และรีบดําเนินการรักษา 

• ตรวจ thyroid function test เพ่ือดภูาวะ hypothyroidism ถ้ามีให้รีบรักษา 

• แนะนํา early stimulation program โดยให้ฝึกสมํ่าเสมอท่ีรพ.ใกล้บ้าน และเน้นการฝึกท่ีบ้านทกุวนั 

• แนะนําการเลีย้งด ูอาหาร วคัซีนเช่นเดียวกบัเด็กทัว่ไป 

• แนะนําตรวจ chromosome study ในกรณีท่ียงัไมไ่ด้ตรวจในช่วงแรกเกิด 

• counseling เพ่ิมเติม ทบทวนความเข้าใจโรครวมถึงการคมุกําเนิด แจ้งผล chromosome study รวมถึงอธิบาย recurrent risk  

• ติดตามดกูารเจริญเติบโตและพฒันาการ รวมถึงปัญหาสขุภาพร่างกายโดยเฉพาะโรคหวัใจและปัญหาครอบครัว  

• counseling เพ่ิมเติมถึงการมีลกูคนต่อไปรวมถึงการวินิจฉัยก่อนคลอด เน้นยํา้การฝึกกระตุ้นพฒันาการอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

• แนะนําตรวจ thyroid function test  

• ติดตามดกูารเจริญเติบโตและพฒันาการ รวมถึงปัญหาสขุภาพร่างกายโดยเฉพาะโรคหวัใจและปัญหาครอบครัว  

แรกเกิด 

1-2 เดือน 

6 เดือน 

12 เดือน 

• แนะนําตรวจ thyroid function test ประจําปี ปีละครัง้ 

• แนะนําตรวจตาเน่ืองจากอาจพบปัญหาสายตาได้ถึงร้อยละ 60 เพ่ือรีบดําเนินการแก้ไขก่อนเข้าโรงเรียน 

• แนะนําตรวจการได้ยินเน่ืองจากอาจพบปัญหาการได้ยินบกพร่องได้ถึงร้อยละ 60 และแนะนําฝึกพดูอยา่งต่อเน่ือง 

• ติดตามดกูารเจริญเติบโตและพฒันาการ รวมถึงปัญหาสขุภาพร่างกายโดยเฉพาะโรคหวัใจและปัญหาครอบครัว  

12-24 เดือน 

• แนะนําตรวจ thyroid function test ประจําปี ปีละครัง้ 

• ติดตามดกูารเจริญเติบโตและพฒันาการ รวมถึงปัญหาสขุภาพร่างกายโดยเฉพาะโรคหวัใจและปัญหาครอบครัว  

• แนะนําการตรวจประเมินเชาวน์ปัญญาเด็กเล็ก (Developmental quotient) หรือตรวจ Denver II เพ่ือวางแผนเลือกโรงเรียนท่ีเหมาะสม 

• แนะนําการเข้าโรงเรียนท่ีเหมาะสมโดยควรมีจดหมายรับรองจากแพทย์ และออกใบรับรองความพิการให้ เพ่ือทําบตัรคนพิการ 

2-3 ปี 

• แนะนําตรวจ thyroid function test ประจําปี ปีละครัง้ 

• แนะนําการตรวจประเมินเชาวน์ปัญญา IQ และแนะนําโรงเรียนท่ีเหมาะสม 

4-6 ปี 

• แนะนําตรวจ thyroid function test ประจําปี ปีละครัง้ เน่ืองจากมีโอกาสเกิดได้ทัง้ hypothyroidism, hyperthyroidism, thyroiditis 

• แนะนําการคมุกําเนิดท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อเร่ิมมีประจําเดือน โดยขึน้กบัระดบัความสามารถในการดแูลตนเอง 

• แนะนําการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 

6 ปี-วัยรุ่น 
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*** การจดทะเบียนความพกิารแต่กาํเนิด ใช้แบบสําหรับบนัทกึความพกิารแตกํ่าเนดิสําหรับกลุม่อาการ

ดาวน์ (แบบท่ี 2) ทําเม่ือพบผู้ ป่วยทัง้ในชมุชน และในสถานพยาบาล เม่ือบนัทกึแล้วสง่ตอ่แบบฟอร์มนัน้มา

พร้อมกบัผู้ ป่วยท่ีต้องการได้รับการดแูลเพิ่มเตมิในสถานพยาบาลระดบัท่ีสงูขึน้ กมุารแพทย์โรงพยาบาลศนูย์ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัรวบรวมแบบฟอร์มบนัทกึความพิการแตกํ่าเนิดสง่มายงัแตล่ะศนูย์ทกุเดือนได้แก่ 

o สปสช. เขต 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

o สปสช. เขต 3 คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

o สปสช. เขต 6 วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า/คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

o สปสช. เขต 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

o สปสช. เขต 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

o สปสช. เขต 4 สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนีิ 

o สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ความผิดปกตขิองโครโมโซมในกลุ่มอาการดาวน์ มี 3 แบบได้แก่ 

1. Trisomy 21 พบประมาณร้อยละ 95 

2. Translocation ของโครโมโซม 21 กบั 13/14/15/21/22 พบประมาณร้อยละ 4 

3. Mosaic พบประมาณร้อยละ 1 

ในกรณีท่ีตรวจพบวา่เป็น trisomy 21 ไมต้่องตรวจโครโมโซมบดิามารดา แตถ้่าเป็นแบบ 

translocation ต้องตรวจโครโมโซมบดิามารดาด้วยเสมอ 

ความผิดปกตขิองร่างกายระบบต่างๆท่ีสาํคัญในกลุ่มอาการดาวน์ ได้แก่ 

1. Congenital heart diseases ร้อยละ 50 เชน่ complete AV canal defect, VSD, ASD, TOF 

2. Thyroid diseases ร้อยละ 15-30 เชน่ hypothyroidism, Hashimoto’s thyroiditis 

3. Gastrointestinal anomalies ร้อยละ 15 เชน่ duodenal atresia, Hirschsprung disease, anorectal 

malformation 

4. Eye problems ร้อยละ 60 เชน่ refractive error, nasolacrimal duct obstruction, cataract, 

strabismus 

5. Hearing loss ร้อยละ 60-70 

6. Cervical spine instability ร้อยละ 15 แตท่ี่มี C1-C2 dislocation น้อยกวา่ร้อยละ 1 

การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดในกลุ่มอาการดาวน์ ทําได้โดย 

1. Maternal serum screening ได้แก่ serum alphafetoprotein, estriol, beta hCG โดยในกลุม่อาการ

ดาวน์จะพบวา่ alphafetoprotein ต่ํา แต ่estriol และ beta hCG สงู ซึง่จะเจาะเลือดมารดาท่ีอายุ

ครรภ์ 16-20 สปัดาห์ 
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2. Amniocentesis โดยเจาะนํา้คร่ําท่ีอายคุรรภ์ 16-20 สปัดาห์ เพ่ือนํามาตรวจโครโมโซม จาก amniotic 

cell วิธีนีมี้โอกาสแท้ง ตดิเชือ้ และการตกเลือดได้ประมาณร้อยละ 1 

3. Chorionic villus sampling (CVS) โดยเจาะเนือ้เย่ือรกท่ีอายคุรรภ์ 9-12 สปัดาห์ วิธีนีมี้โอกาสเส่ียงสงู

กวา่ amniocentesis  

Health Supervision ในทารกแรกเกดิ 

 ยืนยนัการวินิจฉยัโรคภายหลงัได้รับผลการตรวจโครโมโซม ทบทวนผลโครโมโซม ให้คําปรึกษาแนะนํา

โดยเน้น infant-parent bonding บอกโอกาสเกิดซํา้ในครรภ์ตอ่ไป บอกปัญหาสขุภาพทางกาย ควร

ตรวจไทรอยด์ เพ่ือทราบวา่มีตอ่มไทรอยด์บกพร่องหรือไม ่หากมีความบกพร่องควรสง่ปรึกษาแพทย์

ผู้ เช่ียวชาญด้านตอ่มไร้ทอ่ (endocrinologist)  ควรแนะนําการฝึกกระตุ้นพฒันาการเม่ืออาย ุ2 เดือน

ขึน้ไปให้คําแนะนําเก่ียวกบัการดดูนม เดก็กลุม่อาการดาวน์มกัดดูนมได้ช้า หรือบางครัง้ต้องใช้ naso-

gastric tube feeding ถ้าได้รับนมไมเ่พียงพอ 

 ตรวจหาปัญหาสายตา เชน่ strabismus, cataracts หรือ nystagmus พบได้ตัง้แตแ่รกเกิดจนถึงอาย ุ

6 เดือน 

 ตรวจคดักรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (Hearing screen) หรือการตรวจ brainstem auditory 

evoked response ภายใน 3-6 เดือน 

 ตรวจโรคหวัใจพิการแตกํ่าเนิด ควรต้องปรึกษาแพทย์ผู้ เช่ียวชาญโรคหวัใจ (Cardiologist) พบ

โรคหวัใจพิการแตกํ่าเนิดได้ร้อยละ 50 

 ประเมินการดดูนม หรืออาเจียนเน่ืองจากพบ duodenal atresia ได้ 

 ประเมนิการขบัถ่าย โดยเฉพาะมีท้องผกูหรือไม ่เน่ืองจากมีความเส่ียงเกิด Hirschsprung disease 

 อาจพบ leukemoid reaction หรือ transient myeloproliferative disorders ได้ ควรปรึกษาแพทย์

ผู้ เช่ียวชาญโลหติวิทยา (hematologist) 

 อาจพบภาวะตอ่มไทรอยด์บกพร่อง (Congenital hypothyroidism) 

คาํแนะนํา 

• ควรแนะนําการกระตุ้นพฒันาการโดยเร่ิมท่ีอาย ุ2 เดือน (หากไมมี่โรคหวัใจพิการแตกํ่าเนิด) 

• ควรแนะนําได้พบปะครอบครัวท่ีมีบตุรเป็นกลุม่อาการดาวน์ เพ่ือการประคบัประคองทางด้านจิตใจ 

• ควรแนะนํา ชมรมผู้ปกครองเดก็กลุม่อาการดาวน์ หรือกลุม่พอ่แมท่ี่มีปัญหาคล้ายคลงึกนั หรือ

แนะนําเอกสารให้ความรู้ หนงัสือ แผน่พบั 

• แนะนําพอ่แมว่า่ควรบอกญาตมิิตรอยา่งไร ควรเน้นข้อดีของบตุรท่ีเป็นกลุม่อาการดาวน์ เชน่ เลีย้ง

ง่ายหรือถ้าไมมี่โรคหวัใจก็มกัจะแข็งแรง ไมเ่จ็บป่วย เป็นต้น 

Health Supervision ในอายุ 1 เดือน ถงึ 1ปี 

 ตรวจร่างกายและประเมินพฒันาการทกุครัง้ท่ีมาพบแพทย์แนะนําวา่ให้ระมดัระวงัการตดิเชือ้ในหชูัน้

กลาง (serous otitis media) พบได้ร้อยละ 50-70 หากบดิามารดามีความกงัวลเก่ียวกบัการได้ยิน 

ควรสง่ปรึกษาแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ โสต ศอ นาสกิ ลาริงซ์วิทยา เพ่ือประเมนิให้ละเอียด 
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 ทบทวนอาการตรวจกรองการได้ยิน (neonatal hearing screen) หากผดิปกตคิวรสง่ปรึกษาแพทย์

ผู้ เช่ียวชาญ โสต ศอ นาสกิ ลาริงซ์วิทยา 

 ตรวจสายตา มี strabismus, cataracts หรือ nystagmus หรือไมภ่ายในอาย ุ6 เดือน ควรเชค็ทกุครัง้

ท่ีมาพบแพทย์ หากมีข้อสงสยัควรสง่ปรึกษาจกัษุแพทย์ท่ีมีคาวมชํานาญในการตรวจเดก็พเิศษ 

 ควรตรวจการของตอ่มไทรอยด์ท่ีอาย ุ6 และ 12 เดือน หลงัจากนัน้ควรตรวจทกุปี 

 ให้วคัซีนตามปกต ิรวมทัง้ pneumococcal vaccine ตามเกณฑ์  

คาํแนะนํา 

• ประเมินการเจริญเตบิโต และพฒันาการทกุครัง้ท่ีมาพบแพทย์ 

• แนะนํา ชมรมผู้ปกครองเดก็กลุม่อาการดาวน์ หรือ support group  

• ประเมนิความเครียดของครอบครัวโดยเฉพาะมารดา และความสมัพนัธ์ระหวา่งบดิามารดาและ

สมาชิกในครอบครัว รวมทัง้พ่ีน้องท้องเดียวกนั 

• ทบทวน/แนะนําหนว่ยงานของรัฐท่ีมีบริการกระตุ้นและสง่เสริมพฒันาการ 

• ทบทวนความเข้าใจของครอบครัว เก่ียวกบัโอกาสเกิดซํา้ การวางแผนครอบครัว การคมุกําเนดิ และ

การวินิจฉยัก่อนคลอดในครรภ์ตอ่ไป 

Health Supervision ในเดก็อายุ 1-5 ปี 

 ประเมินการเจริญเตบิโตและพฒันาการทกุครัง้ท่ีมาพบแพทย์ 

 ทบทวนความเข้าใจของบดิามารดาเก่ียวกบักลุม่อาการดาวน์ และตอบคําถามท่ีมี 

 ทบทวนความเส่ียงในการเกิดการอกัเสบของหชูัน้กลาง (serous otitis media) เพ่ือป้องกนัภาวะการ

ได้ยินบกพร่อง ควรสง่ตรวจ audiogram ทกุ 6 เดือน หรือปีละครัง้ 

 ตรวจเชค็สายตาปีละครัง้  โดยปรึกษาจกัษุแพทย์ท่ีมีความชํานาญในการตรวจเดก็พเิศษ 

 ตรวจเช็คการทํางานของตอ่มไทรอยด์ปีละครัง้ 

 แนะนําบดิามารดาเก่ียวกบัภาวะ obstructive sleep apnea อาจต้องสง่ปรึกษาแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ 

คาํแนะนํา 

• ทบทวนการกระตุ้นพฒันาการ กายภาพบําบดั อาชีวบําบดั และการฝึกพดู 

• ให้คําแนะนําเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าโรงเรียนอนบุาลใกล้บ้าน 

• ให้คําปรึกษาเก่ียวกบัการมีบตุรคนตอ่ไป ทบทวนโอกาสเกิดซํา้ และแนะนําการวินิจฉยัก่อนคลอด 

• ประเมนิพฤตกิรรมของเดก็ หากมีปัญหาพฤตกิรรม ควรปรึกษาแพทย์ผู้ เช่ียวชาญพฒันาการเดก็หรือ

จิตแพทย์เดก็ 

• แนะนําโภชนาการ เพ่ือหลีกเล่ียงภาวะอ้วน (obesity) 
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Health Supervision ในเดก็อายุ 5-13 ปี 

 ทบทวนการเจริญเตบิโต (growth chart) และพฒันาการ ทกุครัง้ท่ีมาพบแพทย์ 

 ตรวจประเมินการได้ยินทกุปี 

 ตรวจประเมนิสายตาทกุปี 

 ตรวจไทรอยด์ประจําปี เพราะโอกาสเกิดภาวะตอ่มไทรอยด์บกพร่องได้ร้อยละ 3-5 

 ให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกบั obstructive sleep apnea  

คาํแนะนํา 

• ทบทวนพฒันาการ การเรียน โรงเรียนท่ีเหมาะสมกบัเชาว์ปัญญา หากมีเชาว์ปัญญาในเกณฑ์ปัญญา

ออ่นระดบัน้อย (IQ: 50-70) ควรสง่เสริมให้เรียนกบัเดก็ปกตใินโรงเรียนใกล้บ้าน 

• ควรแนะนําบดิามารดาถึงสทิธิในการศกึษา ประเทศไทยมีพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตปีิพ.ศ. 

2542 ท่ีให้โอกาสเดก็ท่ีมีความต้องการพเิศษเข้าเรียนร่วม 

• แนะนําการชว่ยเหลือตนเอง ชว่ยงานบ้าน พฒันาความรับผดิชอบในครอบครัว เชน่ ชว่ยงานบ้าน

เลก็ๆ น้อย  ๆ

• แนะนําการดแูลประจําเดือนในเดก็หญิง เพศสมัพนัธ์ในเพศชาย การคมุกําเนิด 

• ให้คําแนะนําในการป้องกนัการตัง้ครรภ์ในเพศหญิงท่ีเป็นกลุม่อาการดาวน์ 

Health Supervision ในอายุ 13-21 ปี (Adolescence to Early Adulthood)   

 ตรวจประเมินสขุภาพ เชน่ CBC และ thyroid function tests 

 ตรวจการได้ยินประจําปี 

 ตรวจสายตาประจําปี 

คาํแนะนํา 

• ให้คําปรึกษาแนะนําแก่บดิามารดาในกรณีท่ีบตุรสามารถเรียนร่วมกบัเดก็ปกตไิด้  แนะนําโรงเรียน 

หรือศนูย์การศกึษาพเิศษ 

• แนะนําการฝึกอาชีพ (vocational training) 

• ให้คําปรึกษาแนะนํา หากเดก็หญิงท่ีเป็นกลุม่อาการดาวน์ตัง้ครรภ์ 

• แนะนําบริการของรัฐในการฝึกอาชีพ และการดแูลหากบดิามารดาไมส่ามารถดแูลได้ 
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บทท่ี 4 

โรคหลอดประสาทไม่ปิด (Neural Tube Defects) 

โรคหลอดประสาทไมปิ่ด (Neural Tube Defects, NTDs) เป็นภาวะท่ีทารกมีความพกิารของระบบ

ประสาทสว่นกลาง อาจมีความรุนแรงได้ตัง้แตก่ะโหลกศีรษะไมปิ่ด ( anencephaly) ซึง่สง่ผลให้ทารกตาย

คลอดหรือไมส่ามารถมีชีวิตอยูร่อดได้หลงัเกิด  จนถึงภาวะท่ีมีไขสนัหลงัย่ืนโผลอ่อกมาจากกระดกูสนัหลงั

เป็นถงุ (myelomeningocele) ซึง่ก่อให้เกิดความพิการของอวยัวะท่ีเลีย้งโดยไขสนัหลงัสว่นลา่งอนัได้แก่ ขา

ทัง้สองข้าง กระเพาะปัสสาวะ และกล้ามเนือ้หรููดทวารหนกั สง่ผลให้ทารกมีขาลีบเลก็ เดนิไมไ่ด้หรือต้องใช้

อปุกรณ์ชว่ยเดนิ กลัน้อจุจาระและปัสสาวะไมไ่ด้ ผู้ ป่วยหลายรายไมส่ามารถเดนิได้และต้องนัง่รถเขน็ตลอด

ชีวิต  นอกจากนีถ้งุหุ้มไขสนัหลงัท่ีย่ืนออกมายงัมีโอกาสแตกได้ง่ายทนัทีหลงัคลอด จนก่อให้เกิดการตดิเชือ้

แทรกซ้อนในระบบประสาทสว่นกลางได้  

อบุตักิารณ์ของ NTDs พบประมาณ 1 ใน 1,000 ของทารกเกิดมีชีพ  มีสาเหตจุากปัจจยัทาง

พนัธุกรรมร่วมกบัสิ่งแวดล้อม (multifactorial) ซึง่อตัราการเกิดซํา้ในครรภ์ถดัไปนัน้ประมาณร้อยละ 3-5 

ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมท่ีสําคญัคือ ภาวะขาด วิตามินโฟลิก ในมารดา การได้รับยาหรือสารเคมีท่ีทําให้เกิด

ความพิการแตกํ่าเนิด มารดาท่ีเป็นเบาหวาน และควบคมุระดบันํา้ตาลไมดี่ระหวา่งตัง้ครรภ์ มารดาท่ีได้รับ

ยากนัชกั Sodium valproate ในชว่ง 3 เดือนแรก ของการตัง้ครรภ์  ในหลายประเทศ เชน่ สหรัฐอเมริกา 

ญ่ีปุ่ น องักฤษ มีการเพิม่การบริโภควิตามนิโฟลิ กให้แก่ประชากรในประเทศโดยการเตมิวิตามินโฟลิ กใน

อาหาร พบวา่สามารถลดอบุตักิารณ์ของโรค NTDs ในประชากรลงได้ร้อยละ 50-80 ภาวะ NTDs นีจ้งึถือ

วา่เป็นความพิการแตกํ่าเนิดเพียงไมก่ี่ชนิดท่ีสามารถป้องกนัได้ และยงัถือเป็นต้นแบบของความพิการแต่

กําเนิดท่ีมีการจดัการป้องกนัการเกิดได้อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีสดุ โดยเพียงแคเ่พิ่มการบริโภควิตามินโฟลิ ก

ให้แก่หญิงวยัเจริญพนัธุ์ก่อนการตัง้ครรภ์อยา่งน้อยส่ีสปัดาห์  

 ภาวะหลอดประสาทไมปิ่ดอาจพบความผดิปกตไิด้รุนแรงแตกตา่งกนัออกไป ตัง้แตน้่อยมาก ตรวจ

ร่างกายไมพ่บความผดิปกต ิต้องอาศยัการตรวจทางรังสีจงึจะพบ หรือรุนแรงมากจนเสียชีวิตหรือท่ีเรียกวา่

ภาวะไมมี่กะโหลกศีรษะและไร้สมองใหญ่ (anencephaly) 

ภาวะหลอดประสาทไมปิ่ดทําให้เกิดความผดิปกตไิด้หลากหลาย มีความรุนแรงแตกตา่งกนัออกไป 

1. ภาวะกระดกูสนัหลงัโหว่  (spina bifida) (ICD-10-TM; Q05)เกิดจากการท่ีกระดกูสนัหลงัไมเ่ช่ือมตดิกนั

ตรงกลาง ทําให้ไขสนัหลงั รากประสาท เย่ือหุ้มไขสนัหลงั อาจโผลย่ื่นออกมาจนเห็นเป็นก้อน  

(myelomeningocele) หรือ มีเฉพาะเย่ือหุ้มไขสนัหลงัย่ืนออกมา เป็นถงุนํา้อยูแ่นวกลางของสนัหลงั  

(meningocele) สว่นใหญ่มกัพบบริเวณ  lumbosacral region ในรายท่ีรุนแรงน้อย อาจพบเพียง

กระจกุขน หรือรอยบุม๋บริเวณดงักลา่ว สว่นรายท่ีรุนแรงมากจะพบเป็นถงุนํา้ หรือก้อนย่ืนออกมา 
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รูปท่ี 4-1 ภาวะกระดกูสนัหลงัโหวช่นิดท่ีไมมี่ก้อนย่ืนออกมา อาจพบเป็นเพียงกระจกุขนอยูก่ลางหลงั  หรือ

เป็นถงุก้อนย่ืนออกมา (myelomeningocele) ซึง่จําเป็นต้องได้รับการผา่ตดัแก้ไข 

 

2. ภาวะเนือ้สมองและเย่ือหุ้มสมองย่ืนออกมาจากชอ่งโหวข่องกะโหลกศีรษะ (encephalocele) 

 
รูปท่ี 4-2 occipital encephalocele (ICD-10-TM; Q012) 

 

3. ภาวะไมมี่กะโหลกศีรษะและไร้สมองใหญ่ (anencephaly) จดัเป็นความผิดปกตท่ีิรุนแรงท่ีสดุ ทารก

มกัจะเสียชีวิตหลงัคลอดได้ไมน่าน 

 
รูปท่ี 4-3 ภาวะไมมี่กะโหลกศีรษะและไร้สมองใหญ่ (anencephaly) (ICD-10-TM; Q000) 
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การวินจิฉยัสามารถตรวจพบได้จากการทํา ultrasonography ท่ีอายคุรรภ์ตัง้แต ่13 สปัดาห์โดยสตูิ

แพทย์ผู้ เชียวชาญ นอกจากนีย้งัมีการตรวจวินจิฉยัก่อนคลอดด้วยการตรวจ maternal serum screening 

ท่ีอายคุรรภ์ 15-20 สปัดาห์ จะพบวา่ระดบั serum alpha fetoprotein (AFP) เพิ่มสงูขึน้ได้ หากตรวจพบ

ความผิดปกตท่ีิรุนแรงถึงชีวิตเชน่ anencephaly ก่อนอายคุรรภ์ 22 สปัดาห์ สามารถยตุกิารตัง้ครรภ์ได้ 

การรักษาในกรณีท่ีเป็น myelomeningocele จําเป็นต้องสง่ตอ่ทารกไปยงัโรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ี

มีศลัยแพทย์ระบบประสาทท่ีสามารถผา่ตดัปิดถงุหุ้มก้อนได้ภายใน 24-48 ชัว่โมงหลงัคลอด ภาวะนีจ้งึ

จําเป็นต้องมีระบบการดแูลรักษาและสง่ตอ่ท่ีชดัเจนเพ่ือลดผลแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดตามมา นอกจากนีภ้าวะ 

NTDs แม้ได้รับการรักษาเบือ้งต้นในชว่งทารกแล้ว ยงัคงต้องมีการดแูลเร่ืองการควบคมุการขบัถ่ายและ

ปัสสาวะ การตดิเชือ้แทรกซ้อนในระบบทางเดนิปัสสาวะ และการทํากายภาพบําบดัขาท่ีลีบออ่นแรงอยา่ง

ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต อนัสง่ผลให้เกิดภาระคา่ใช้จา่ยในการรักษาและฟืน้ฟตูอ่ครอบครัว สถานพยาบาลและ

ประเทศชาตเิป็นอยา่งมาก 

 

การป้องกัน  

• Primary prevention การป้องกนัภาวะหลอดประสาทไมปิ่ดในหญิงวยัเจริญพนัธุ์ ทําได้โดยให้

รับประทานกรดโฟลิ กขนาด 400 ไมโครกรัมตอ่วนันานอยา่งน้อย 1 เดือนก่อนการตัง้ครรภ์และ

รับประทานตอ่ไปจนอายคุรรภ์ 12 สปัดาห์  

• Secondary prevention การป้องกนัการเกิดซํา้ในหญิงท่ีเคยมีบตุรเป็นโรคหลอดประสาทไมปิ่ด 

มารดาควรได้รับกรดโฟลิ ก 4 มิลลิ กรัมตอ่วนันานอยา่งน้อย 1 เดือนก่อนการตัง้ครรภ์และ

รับประทานตอ่ไปจนอายคุรรภ์ 12 สปัดาห์  
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยหลอดประสาทไม่ปิด 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลอดและพบหลอด

ประสาทไมปิ่ด 

Lethal anomaly Yes ไมช่ว่ยกู้ ชีพ 

 

ผา่ตดัแก้ไข 

ฟืน้ฟ ู

ให้การดแูลภาวะ

เร่งดว่นหลงัคลอด 

ดแูลรักษาภายหลงัการผา่ตดั 

ให้คําปรึกษาทางพนัธศุาสตร์ 

2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

No 

ค้นหาผู้ ป่วยท่ียงัไมไ่ด้รับ

การดแูลในชมุชน 

จดทะเบียนความพิการแตกํ่าเนิด 

และสง่ตวัมารับการรักษาตอ่ท่ีรพ.ศ./

รพ.มหาวิทยาลยั 

9 

10 

1 
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รายละเอียด 

กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1. คลอดและพบหลอดประสาทไม่

ปิด 

- สติูแพทย์ทําคลอดพบทารกมีภาวะหลอดประสาท

ไมปิ่ด แจ้งให้กมุารแพทย์ทราบโดยเร็วท่ีสดุ 

สติูแพทย์รพ.ศนูย์/รพ.มหาวิทยาลยั 

2. พบภาวะหลอดประสาทไม่ปิด - ตรวจร่างกายทารกแรกเกิด และบนัทกึความ

ผิดปกติท่ีพบอย่างละเอียดลงในแบบฟอร์มจด

ทะเบียน 

- ถ้าพบเป็นภาวะหลอดประสาทไมปิ่ดท่ีรุนแรงถงึ

ชีวิต เช่น anencephaly หรือมีความผิดปกติ

หลายระบบ ซึง่แพทย์พิจารณาแล้ววา่ไมส่ามารถ

มีชีวิตรอด ไมทํ่าการช่วยกู้ ชีพ 

- หากพบภาวะหลอดประสาทไมปิ่ดท่ีไมรุ่นแรงถงึ

ชีวิตปฏิบติัตามข้อ 4 

สติูแพทย์/กมุารแพทย์ทารกแรกเกิด/กมุาร

แพทย์ทั่วไป/แพทย์เวชพนัธุศาสตร์/กมุาร

แพทย์โรคระบบประสาท รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

3. ไม่ช่วยกู้ชีพ - ยติุการช่วยกู้ ชีพ 

- ให้การดแูลหลงัคลอด และดแูลจิตใจมารดา 

- ปรึกษาจิตแพทย์เพ่ือเยียวยาจิตใจมารดาถ้า

จําเป็น 

- ให้คําแนะนําและการป้องกนัทติุยภมิูแก่มารดาซํา้ 

(การให้โฟลิกเสริม 4,000 ไมโครกรัมตอ่วนัใน

หญิงวยัเจริญพนัธุ์ท่ีมีประวติัครอบครัวมีภาวะ

หลอดประสาทไมปิ่ด อย่างน้อย 1 เดือนก่อนการ

ตัง้ครรภ์จนสิน้สดุไตรมาสแรกของการตัง้ครรภ์

หรืออายคุรรภ์ได้ 12 สปัดาห์) 

กมุารแพทย์ทารกแรกเกิด/กมุารแพทย์

ทั่วไป/แพทย์เวชพนัธุศาสตร์/กมุารแพทย์

โรคระบบประสาท รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

4. ให้การดูแลภาวะเร่งด่วนหลัง

คลอด 

- ดแูลถงุหุ้มก่อนระวงัไมใ่ห้แตก 

- ใช้ก๊อซชบุ normal saline หุ้มก้อน เพ่ือป้องกนั

การสญูเสียนํา้ 

- จดัทา่ทารกให้ก้อนอยูส่งูกวา่ลาํตวั  

- หากก้อนอยู่ด้านหลงั ให้จดัท่านอนตะแคงป้องกนั

การกดทบัก้อน 

- ระวงัการติดเชือ้ในระบบประสาท 

- ปรึกษาศลัยแพทย์ระบบประสาทเพ่ือทําการผ่าตดั

โดยเร่งดว่น 

กมุารแพทย์ทารกแรกเกิด/กมุารแพทย์

ทัว่ไป รพ.ศนูย์/รพ.มหาวิทยาลยั 

5. ผ่าตัดแก้ไข - ผ่าตดัแก้ไข แพทย์ศลัยกรรมระบบประสาท รพ.ศนูย์/
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รพ.มหาวิทยาลยั 

6. ดูแลรักษาภายหลังการผ่าตัด - ให้การดแูลรักษาภายหลงัการผ่าตดั 

- ค้นหาป้องกนัและให้การดแูลรักษา

ภาวะแทรกซ้อน 

- รวบรวมแบบฟอร์มบนัทกึความพิการแตกํ่าเนิดสง่

มายงัแตล่ะศนูย์ทกุ-3 เดือนได้แก่ 

• สปสช. เขต 1 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม ่

• สปสช. เขต 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล 

• สปสช. เขต 6 วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุ

เกล้า/คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 

• สปสช. เขต 7 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

• สปสช. เขต 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 

• สปสช. เขต 4 สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาติมหา

ราชินี 

• สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลา

นครินทร์ 

กมุารแพทย์ทารกแรกเกิด/กมุารแพทย์โรค

ระบบประสาท รพ.ศนูย์/รพ.มหาวิทยาลยั 

7. ให้คาํปรึกษาทางพันธุศาสตร์ - ให้คําปรึกษาทางพนัธศุาสตร์แกค่รอบครัว โดย

ครอบคลมุ 

• ธรรมชาติของโรค 

• โอกาสเกิดซํา้ 

• ภาวะแทรกซ้อน 

• การป้องกนัทติุยภมิู (การให้โฟลิกเสริม 4,000 

ไมโครกรัมตอ่วนัในหญิงวยัเจริญพนัธุ์ท่ีมีประวติั

ครอบครัวมีภาวะหลอดประสาทไมปิ่ด อย่าง

น้อย 1 เดือนก่อนการตัง้ครรภ์จนสิน้สดุไตรมาส

แรกของการตัง้ครรภ์หรืออายคุรรภ์ได้ 12 

สปัดาห์) 

• ให้ความรู้เร่ืองการตรวจคดักรองกอ่นคลอด 

กมุารแพทย์ทารกแรกเกิด/กมุารแพทย์

ทั่วไป/แพทย์เวชพนัธุศาสตร์/กมุารแพทย์

โรคระบบประสาท รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

8. ฟ้ืนฟู หน่วยงานด้านการแพทย์ 

- หากยงัไมไ่ด้รับการจดทะเบียน ดําเนินการจด

ทะเบียนความพิการแตกํ่าเนิด และลงข้อมลูให้

กมุารแพทย์โรคระบบประสาท/กมุาร

แพทย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ/กมุาร

แพทย์อนสุาขาพฒันาการและพฤติกรรม/
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ครบถ้วน 

- ให้การฟืน้ฟติูดตามและเฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อน

โดยครอบคลมุ 

• Neurogenic bladder 

• Hydrocephalus 

• Development  

หน่วยงานด้านอ่ืนๆ 

- ติดตามเย่ียมบ้าน ดแูล ให้ความช่วยเหลือเพ่ือ

คณุภาพชีวิตท่ีดีทดัเทียมผู้ อ่ืนในสงัคม โดยนกั

สงัคมสงเคราะห์ และหนว่ยงานปกครองสว่น

ท้องถ่ิน 

- ให้การชว่ยเหลอืด้านการศกึษา โดยครูการศกึษา

พิเศษ/โรงเรียนการศกึษาพิเศษ 

แพทย์เวชพนัธุศาสตร์/จิตแพทย์/แพทย์

เวชศาสตร์ฟืน้ฟ/ูนกัสงัคมสงเคราะห์/

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน/ครู 

9. ค้นหาผู้ป่วยที่ยงัไม่ได้รับการ

ดูแลในชุมชน 

- ให้ความรู้ในชมุชนเก่ียวกบัธรรมชาติของโรค และ

การป้องกนัเน้นการป้องกนัปฐมภมิู (การให้โฟลิ

กเสริมในหญิงวยัเจริญพนัธุ์ท่ีวางแผนจะตัง้ครรภ์ 

400 ไมโครกรัมตอ่วนัอยา่งน้อย 1 เดือนก่อนการ

ตัง้ครรภ์จนสิน้สดุไตรมาสแรกของการตัง้ครรภ์

หรืออายคุรรภ์ได้ 12 สปัดาห์) โดยใช้สื่อตา่งๆ 

• เผยแพร่ความรู้โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์เช่น แผ่นพบั 

• ประชาสมัพนัธ์ทางวิทยชุมุชน 

• Website 

• ประชมุให้ความรู้ อสม. และบคุลากรใน

โรงพยาบาลชมุชน 

• การให้ความรู้ในสถานศกึษา 

- ค้นหาผู้ เป็นโรคในชมุชน ท่ียงัไมไ่ด้รับการดแูล 

อสม./เจ้าหน้าท่ีสอ./เจ้าหน้าท่ีรพสต./

แพทย์รพช. 

10. จดทะเบยีนความพกิารแต่

กาํเนิด และส่งตัวมารับการ

รักษาต่อที่รพ.ศ./รพ.

มหาวทิยาลัย 

 

- จดทะเบียนความพกิารแต่กาํเนิดตาม

แบบฟอร์มเบือ้งต้น 

- ส่งตัวผู้ป่วยมารับการรักษาต่อยังโรงพยาบาล

ศูนย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพื่อรับ

การช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสม 

อสม./เจ้าหน้าที่สอ./เจ้าหน้าที่รพสต./

แพทย์รพช. 
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แนวทางการฟ้ืนฟูท่ีสามารถทาํได้เองโดยครอบครัวผู้ป่วยและบุคลากรในชุมชน 

1. ป้องกันภาวะแทรกซ้อน  ได้แก่ ระบบขบัถ่ายปัสสาวะและอจุจาระ แผลกดทบั ข้อผดิรูป ข้อตดิ ข้อ

สะโพกหลดุ เป็นต้น 

 
 

รูปท่ี 4-4 การสวนปัสสาวะโดยวิธีสะอาดเป็นครัง้คราว (Clean intermittent catheterization) 

 

 

     
 

                                ข้อเท้า                                                                      ข้อสะโพก                   

รูปท่ี 4-5 การดดัข้อตอ่ตา่งๆ เพ่ือป้องกนัภาวะข้อตดิ  ได้แก่ 

                                              

2. ช่วยให้เดก็ได้มีพัฒนาการตามวัย โดยพจิารณากายอปุกรณ์เสริมท่ีเหมาะสมตามระดบั

ความสามารถของแตล่ะบคุคล  

2.1. วยัทารก 

 
รูปท่ี 4-6 กายอปุกรณ์เสริมสําหรับวยัทารก 
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2.2. วยัเดก็เล็ก 

 

รูปท่ี 4-7 ฝึกยืนโดยใช้ Standing frame 

3. กายอุปกรณ์ช่วยเดนิชนิดต่างๆ อาจใช้วสัดท่ีุมีในชมุชนมาดดัแปลงใช้อยา่งเหมาะสม 

                                              

Hip-knee-ankle-foot orthosis  Knee-ankle-foot orthosis      Ankle-foot orthosis  

 (HKAFO)    (KAFO)    (AFO) 

          

                        ไม้คํา้ยนั                               กรอบพยงุเดนิ               กรอบพยงุเดนิแบบมีล้อ  

รูปท่ี 4-8 กายอปุกรณ์ชว่ยเดนิชนดิตา่งๆ 

4. ช่วยให้มีโอกาสทัดเทียมผู้อ่ืน ในการศกึษาเล่าเรียน และการประกอบอาชีพ
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บทที่ 5 

ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ (cleft lip and cleft palate) 

อบุตัิการณ์ของภาวะปากแหวง่เพดานโหวพ่บประมาณ 0.8-2.7 รายใน 1000 ของทารกเกิดมชีีพ  

โดยภาวะปากแหวง่ร่วมกบัเพดานโหว ่ (cleft lip and cleft palate) พบได้ประมาณร้อยละ 50 ภาวะ

เพดานโหว ่(cleft palate) พบได้ประมาณร้อยละ 30 สว่นภาวะปากแหวง่ (cleft lip) พบได้ประมาณ

ร้อยละ 20 สว่นใหญ่ภาวะปากแหวง่เพดานโหวม่กัเป็นเพียงด้านเดียว (unilateral) แตม่ีทารกประมาณ

ร้อยละ 10 เป็นทัง้สองด้าน (bilateral) 

ภาวะปากแหว่ง  (cleft lip) (ICD-10-TM; Q36) มีความรุนแรงแตกตา่งกนัออกไป พบตัง้แตรุ่นแรง

น้อยซึง่เป็นเพยีงร่อง (notch) ท่ีริมฝีปากบน จนถึงระดบัรุนแรงมากท่ีมชีอ่งเปิดจากริมฝีปากบนเข้าไปถึง

ด้านลา่งของรูจมกู (floor of nasal cavity) เลยไปจนถึงเหงือกด้านหน้า มกัพบภาวะปากแหวง่ด้านซ้าย

ได้บอ่ยกวา่ด้านขวาสองเทา่ 

ภาวะเพดานโหว่ (cleft palate) (ICD-10-TM; Q35) อาจพบความผิดปกติเฉพาะที่เพดานออ่น 

(soft palate) เฉพาะท่ี hard palate หรือพบทัง้สองแหง่ โดยอาจเป็นเพยีงบางสว่นหรือทัง้หมด เป็นข้าง

เดียวหรือสองข้าง ในภาวะเพดานโหว ่(cleft palate) มกัมีความผิดปกติของเหงือกร่วมด้วย 

เน่ืองจากภาวะปากแหวง่เพดานโหว ่เป็นความพิการแตกํ่าเนิดท่ีพบได้บอ่ยและวินิจฉยัได้งา่ยตัง้แต่

หลงัเกิดในสถานพยาบาลระดบัชมุชน ซึง่ทารกท่ีมีความพิการดงักลา่วมีความจําเป็นท่ีควรได้รับการ

ตรวจวินิจฉยัและการดแูลรักษาอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากทารกมกัจะมีปัญหาของการดดูนม การสําลกั มี

แรงดดูน้อย เหน่ือยงา่ยขณะดดูนม ดดูไมเ่ป็นจงัหวะ (Non-rhythmic suck) เกิดอาการสําลกันมบอ่ย มี

การตดิเชือ้ในหชูัน้กลางบอ่ย รวมถึงปัญหาการพดู การได้ยินตามมาภายหลงัได้ อนัสง่ผลให้เกิดภาระ

คา่ใช้จ่ายในการรักษาและฟืน้ฟตูอ่ครอบครัว สถานพยาบาล  และประเทศชาติเป็นอยา่งมาก  รวมทัง้

ภาวะความพิการนีส้ว่นหนึง่สามารถวินิจฉยัก่อนคลอดโดยการตรวจอลัตราซาวด์โดยสตูิแพทย์ท่ีมีความ

ชํานาญ โดยเฉพาะในกลุม่มารดาท่ีมีความเสี่ยงสงูเช่น มีประวตัิในครอบครัวหรือมีประวตัิได้รับยาใน

กลุม่ยากนัชกัเป็นต้น   
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบผู้ ป่วยปากแหวง่เพดานโหว่ 
1 

สง่ตอ่กมุารแพทย์เพ่ือวินิจฉยั และค้าหาความผิดปกตอ่ืินๆร่วม  

ปากแหวง่อยา่งเดียว ปากแหวง่-เพดานโหว่ เพดานโหวอ่ยา่งเดียว 

ประเมินการดดูนม 

ให้นมแมด้่วยขวดนม ให้นมผสมด้วยขวดนม ดดูนมแมไ่ด้ 

สง่ตอ่ผู้ เช่ียวชาญด้านการให้นมแม่ 

จดทะเบียนความพิการแตกํ่าเนิด 

ตดิตามและประเมินความพร้อมในการผา่ตดั 
ตดิตามการเพิม่ขึน้

ของนํา้หนกัทารก 

สง่พบแพทย์หคูอจมกู 

ประเมินการตดิเชือ้ 

อาย ุ3 เดือน พิจารณาผา่ตดัซอ่มแซมภาวะปากแหวง่และใส ่ventilation tube 

อาย ุ6 เดือน สง่พบทนัตแพทย์และประเมินการฝึกพดู 

อาย ุ9 เดือน สง่พบนกัฝึกพดู 

อาย ุ9-12 เดือน พิจารณาผา่ตดัซอ่มแซมภาวะเพดานโหว่ 

อายมุากกวา่ 1 ปี สง่พบทนัตแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือดแูล 

2 

3 

5 

6 

7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

ฟืน้ฟ ู
15 

ให้คําปรึกษาทางพนัธศุาสตร์ 
4 
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รายละเอียด 

กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1. พบผู้ป่วยปากแหว่ง

เพดานโหว่ 

- ผู้ ป่วยปากแหวง่เพดานโหวท่ี่พบในชมุชน ได้รับ

การสง่ตวัมารักษาในโรงพยาบาล 

- ทารกแรกเกิดท่ีมีปากแหวง่เพดานโหวไ่ด้รับการ

สง่ปรึกษากมุารแพทย์ 

อสม./เจ้าหน้าท่ีรพสต./แพทย์/สติูแพทย์ 

รพ.ชมุชน/รพ.ทั่วไป/รพ.รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

2. ส่งต่อกุมารแพทย์เพื่อ

วนิิจฉัย และค้นหา

ความผิดปกตร่ิวม 

- วินิจฉยัแยกภาวะปากแหวง่อย่างเดียว เพดาน

โหวอ่ยา่งเดียว หรือปากแหวง่ร่วมกบัเพดานโหว่ 

- ประเมินความรุนแรง 

- ตรวจเพ่ิมเติมเพ่ือค้นหาความผิดปกติร่วมอ่ืนๆ  

กมุารแพทย์/แพทย์เวชพนัธุศาสตร์/ทนัต

แพทย์ รพ.ชมุชน/รพ.ทั่วไป/รพ.รพ.ศนูย์/

รพ.มหาวิทยาลยั 

3. จดทะเบยีนความ

พกิารแต่กาํเนิด 

- จดทะเบียนความพิการแตกํ่าเนิด บนัทกึข้อมลู

เพ่ิมเติมตอ่จากสถานพยาบาลต้นทาง 

- รวบรวมแบบฟอร์มบนัทกึความพิการแตกํ่าเนิด

สง่มายงัแตล่ะศนูย์ทกุ3-3 เดือนได้แก ่

• สปสช. เขต 1 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม ่

• สปสช. เขต 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล 

• สปสช. เขต 6 วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระ

มงกฎุเกล้า/คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 

• สปสช. เขต 7 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

• สปสช. เขต 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 

• สปสช. เขต 4 สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาติ

มหาราชินี 

• สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลา

นครินทร์ 

กมุารแพทย์/แพทย์เวชพนัธุศาสตร์ รพ.

ชมุชน/รพ.ทั่วไป/รพ.รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

4. ให้คาํปรึกษาทางพันธุ

ศาสตร์ 

- ให้คําปรึกษาทางพนัธศุาสตร์แกค่รอบครัว โดย

ครอบคลมุ 

• ธรรมชาติของโรค 

• โอกาสเกิดซํา้ 

• ภาวะแทรกซ้อน 

• การตรวจคดักรองกอ่นคลอด 

กมุารแพทย์/แพทย์เวชพนัธุศาสตร์ รพ.

ศนูย์/รพ.มหาวิทยาลยั 

5. ประเมนิการดูดนม - ประเมินความสามารถในการดดูนมวา่สามารถ กมุารแพทย์ รพ.ศนูย์/รพ.มหาวิทยาลยั 
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กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

ดดูนมแมไ่ด้หรือไม ่ถ้าไมไ่ด้ให้จําเป็นต้องดดูนม

แมจ่ากขวด หรือต้องได้รับนมผสม 

6. ส่งต่อผู้เช่ียวชาญด้าน

การให้นมแม่ 

- พยาบาลผู้ เช่ียวชาญด้านการให้นมแมใ่ห้การ

ช่วยเหลือโดยเฉพาะภายในวนัแรกถงึสปัดาห์

แรกหลงัคลอด 

พยาบาลผู้ เช่ียวชาญด้านการให้นมแม ่

รพ.ศนูย์/รพ.มหาวิทยาลยั 

7. ตดิตามและประเมิน

ความพร้อมในการ

ผ่าตัด 

- ประเมินความพร้อมในการผา่ตดั 

- ค้นหาความผิดปกติอ่ืนๆท่ีอาจเพ่ิมความเสี่ยงตอ่

การผ่าตดั ประเมินและให้การแก้ไขภาวะนัน้ๆ 

กมุารแพทย์รพ.ศนูย์/รพ.มหาวิทยาลยั 

8. ตดิตามการเพิ่มขึน้

ของนํา้หนักทารก 

- ติดตามการเจริญเติบโต การเพ่ิมขึน้ของนํา้หนกั 

พฒันาการตามวยัอยา่งเหมาะสม 
กมุารแพทย์รพ.ศนูย์/รพ.มหาวิทยาลยั 

9. ส่งพบแพทย์หคูอจมูก

ประเมนิภาวะตดิเชือ้ 

- สง่พบแพทย์เฉพาะทางหคูอจมกูประเมินการติด

เชือ้ ให้การดแูล ติดตาม เฝ้าระวงัและรักษาการ

ติดเชือ้ในหชูัน้กลางเป็นระยะ  

- ตรวจคดักรองการได้ยิน และสง่ตอ่พบ

ผู้ เช่ียวชาญเม่ือมีปัญหา 

กมุารแพทย์/แพทย์หคูอจมกู รพ.ศนูย์/

รพ.มหาวิทยาลยั 

10. อายุ 3 เดือน 

- ผ่าตดัซอ่มแซมภาวะปากแหวง่และใส ่

ventilation tube 

- ปรึกษากมุารแพทย์และวิสญัญีแพทย์เพ่ือการ

ดแูลก่อนและหลงัการผ่าตดั ในกรณีท่ีมีความ

ผิดปกติร่วมอ่ืนๆท่ีเพ่ิมความเสี่ยงตอ่การผ่าตดั 

แพทย์ศลัยกรรมตกแตง่/กมุารแพทย์/

วิสญัญีแพทย์ รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

11. อายุ 6 เดือน 

- สง่พบทนัตแพทย์ 

- พบนกัอรรถบําบดัเพ่ือประเมินและวางแผนการ

ฝึกพดู 

กมุารแพทย์/แพทย์หคูอจมกู/ทนัต

แพทย์/นกัอรรถบําบดั รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

12. อายุ 9 เดือน 
- พบนกัอรรถบําบดัเพ่ือวางแผนและเร่ิม

ดําเนินการฝึกพดู 

นกัอรรถบําบดั รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

13. อายุ 9-12 เดือน 

- พิจารณาผา่ตดัซอ่มแซมภาวะเพดานโหว ่

- ปรึกษากมุารแพทย์และวิสญัญีแพทย์เพ่ือการ

ดแูลก่อนและหลงัการผ่าตดั ในกรณีท่ีมีความ

ผิดปกติร่วมอ่ืนๆท่ีเพ่ิมความเสี่ยงตอ่การผ่าตดั 

แพทย์ศลัยกรรมตกแตง่/กมุารแพทย์/

วิสญัญีแพทย์ รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

14. อายุมากกว่า 1 ปี 

- สง่พบทนัตแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือวางแผนการ

ผ่าตดัแก้ไข จดัฟัน และให้การดแูลในระยะยาว 

- ฝึกพดู 

- ติดตาม เฝ้าระวงั และให้การรักษาการติดเชือ้ใน

กมุารแพทย์/แพทย์หคูอจมกู/ทนัต

แพทย์/นกัอรรถบําบดั รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 
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กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

หชูัน้กลางเป็นระยะ  

- ติดตามการรักษา และให้การดแูลความผิดปกติ

อ่ืนๆท่ีพบร่วม 

15. ฟ้ืนฟู 

- แนะนําการฝึกพดูทัง้ท่ีบ้านและโรงเรียน 

- ให้คําปรึกษาทางพนัธศุาสตร์ซํา้ โดยเน้นทบทวน

ความเข้าใจเร่ืองโอกาสเกิดซํา้, ภาวะแทรกซ้อน 

และการตรวจคดักรองก่อนคลอด 

- ติดตามการรักษา และให้การดแูลความผิดปกติ

อ่ืนๆท่ีพบร่วม 

กมุารแพทย์/แพทย์หคูอจมกู/แพทย์เวช

พนัธศุาสตร์/ทนัตแพทย์/นกัอรรถบําบดั 

รพ.ศนูย์/รพ.มหาวิทยาลยั นกัสงัคม

สงเคราะห์/ครู 

 

การซักประวัตแิละตรวจร่างกาย 

• การซักประวัตเิพ่ือหาปัจจัยเส่ียง 

- ประวตักิรรมพนัธุ์ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงหากมีพอ่หรือแมห่รือลกูคนก่อนเป็นปากแหวง่ จะพบ 

ความเส่ียงตอ่การเกิดภาวะปากแหวง่ในครรภ์นีไ้ด้ 4% และหากพบประวตักิรรมพนัธุ์ของภาวะ

เพดานโหว ่จะพบความเส่ียงของภาวะเพดานโหวใ่นครรภ์ได้ 10% 

- ประวตักิารได้รับยากนัชกัในระหวา่งตัง้ครรภ์ 

- ประวตักิารด่ืมสรุาและสบูบหุร่ี โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในชว่ง 1 เดือนก่อนตัง้ครรภ์  จนถึงระยะ 3 

เดือนแรกของการตัง้ครรภ์ 

• การตรวจร่างกาย ทารกแรกเกิดทกุราย ควรได้รับการตรวจหาภาวะปากแหวง่เพดานโหว ่ดงันี ้    

- ตรวจดวูา่ทารกมีปากแหวง่หรือไม ่

- ใช้มือคลําเหงือกบนและเพดานแข็งวา่มีเพดานโหวห่รือไม ่

- ใช้ไม้กดลิน้และไฟฉายสอ่งตรวจเพดานออ่นวา่มีเพดานออ่นโหวห่รือไม ่ลิน้ไก่แยกเป็น 2 แฉก

หรือไม ่ซึง่อาจเป็นเพดานโหวช่นิด sub – mucous cleft palate 

- หากพบภาวะปากแหวง่เพดานโหว ่ให้บนัทกึวา่เป็นปากแหวง่เพดานโหว ่หรือปากแหวง่อยา่งเดียว 

หรือเพดานโหวอ่ยา่งเดียว และเป็นข้างเดียวหรือสองข้าง 

- ในภาวะปากแหวง่ ควรวดัความกงัวลกว้างของรอยแหวง่ เพ่ือแบง่ระดบัความรุนแรง หากรอย

แหวง่กว้างกวา่ 1 เซนตเิมตร ทารกนัน้ควรได้รับการรักษาเบือ้งต้นก่อนการผา่ตดัซอ่มแซม 

- ในภาวะเพดานโหว ่ควรระบวุา่เป็นท่ีเพดานสว่นไหนถึงสว่นไหน 

• การประเมนิการดูดนม 

-      ประเมนิความยากลําบากในการดดูนมและการกลืน  
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• การประเมนิโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ  

- ทารกท่ีมีภาวะปากแหวง่เพดานโหวท่กุราย ควรได้รับการตรวจโดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือประเมนิ

วา่มีความผดิปกตอ่ืินๆ ร่วมด้วยหรือไม ่มีลกัษณะของกลุม่โรคหรือกลุม่อาการหรือไม ่

- มีการปรึกษาแพทย์ผู้ เช่ียวชาญทางพนัธศุาสตร์ และศลัยแพทย์ 

- ตรวจหาความผิดปกตขิองหวัใจ แขน ขา และไต 

- ตรวจการได้ยิน 

- หากตรวจพบวา่มีลกัษณะ hemi – facial microsomia ควรสง่ตรวจ X – Ray ควรสง่ตรวจกระดกู

สนัหลงั และตรวจคล่ืนเสียงความถ่ีสงูดไูตของทารกด้วย 

• การส่งตรวจโครโมโซม 

- สง่ตรวจ FISH เพ่ือดวูา่มีโรคทางพนัธุกรรม เชน่ velocardioffacial syndrome ซึง่เกิดจาก micro – 

deletion ของโครโมโซม 22q11.2 ในทารกท่ีมีเพดานโหวอ่ยา่งเดียว 

 

แนวทางการรักษา 

ผู้ป่วยท่ีมีทัง้ปากแหว่งเพดานโหว่ 

• การดูแลเร่ืองการดูดนม   

- ควรได้รับการดแูลเร่ืองการดดูนมจากพยาบาลผู้ เช่ียวชาญ 

- ทารกท่ีมีเพดานโหวม่กัจะไมส่ามารถดดูนมได้ 

- สามารถให้ดดูนมแมไ่ด้ แตต้่องมีพยาบาลผู้ เช่ียวชาญคอยแนะนําและประเมนิวา่ทารกนํา้หนกั 

ขึน้ตามเกณฑ์หรือไม ่

- เน่ืองจากทารกกลุม่นีเ้วลาดดูจะมีการไหลย้อนออกทางจมกูได้ ดงันัน้หากป้อนนมด้วยขวดนม  

จะต้องใช้จกุนมพิเศษ และขวดนมต้องเป็นขวดนิ่มสามารถบีบตามขวดตามจงัหวะการกลืน 

ของทารกได้และไมค่วรป้อนนมนานเกิน 30 นาที เพราะทารกอาจเหน่ือยเกินไปได้ 

• การดูแลทางเดนิหายใจ 

- หากมีอาการทางเดนิหายใจอดุตนัรุนแรง จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขทนัที 

- ทางเดนิหายใจสว่นบนอดุตนัท่ีสมัพนัธ์กบั Pierre Robin Sequence จะได้รับการรักษาด้วย  

nasopharyngeal trumpet และ / หรือ nasal CPAP. 

- ประมาณ 1 ใน 4 ของทารกท่ีมีขากรรไกรลา่งเล็ก (micrognathia) ลิน้จะไปอดุกัน้ทางเดนิ 

หายใจ ซึง่อาจจําเป็นต้องใสท่อ่ชว่ยหายใจ 

- การผา่ตดัแก้ไขปัญหาการอดุกัน้ทางเดนิหายใจในทารกท่ีมีขากรรไกรลา่งเลก็ ประกอบด้วย การ

ผา่ตดัเลาะพงัผืดท่ีลิน้ การผา่ตดัยกฐานลิน้ไปทางด้านหน้าและเปิดทางเดนิหายใจ     

(mandibular distraction osteogenesis) และการผา่ตดัเจาะหลอดลม (tracheostomy) ซึ่งจะทํา  

tracheostomy ในกรณีท่ีวิธีอ่ืนไมไ่ด้ผล 
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• การรักษาตามช่วงอายุ 

แรกเกิด – 3 เดือน:  เป็นชว่งของการดแูลรักษาก่อนท่ีจะผา่ตดัแก้ไข   

- หากรอยแหวง่มีขนาดกว้างกวา่ 1 เซนตเิมตร ควรได้รับการซอ่มแซมปากแหวง่เบือ้ต้น ด้วยวิธี  pre 

– surgical lip taping หรือ oral appliances หรือ pre – surgical nasal alveolar  

moulding (PNAM) เพ่ือทําให้รอยแหวง่แคบลง 

- การใช้ PNAM ควรเร่ิมใช้ภายใน อาย ุ6 สปัดาห์ และควรทําการปรับทกุสปัดาห์ 

- หากรอยแหวง่มีขนาดน้อยกวา่ 1 เซนตเิมตร ไมต้่องทําการซอ่มแซมเบือ้งต้น 

อายุ 3 – 7 เดือน:  เป็นชว่งของการผา่ตดัแก้ไขปากแหวง่ และอาจมีการผา่ตดั myringotomy 

tympanostomy tube (T – tube) 

- ในกรณีท่ีรอยแหวง่เล็กกวา่ 1 เซนตเิมตร : สามารถทําการผา่ตดัให้ท่ีอายปุระมาณ 3 เดือน โดยไม่

ต้องทําการซอ่มแซมเบือ้งต้น 

- กรณีท่ีรอยแหวง่กว้างกวา่ 1 เซนตเิมตร : หลงัได้รับการรักษาซอ่มแซมรอยแหวง่เบือ้งต้นในชว่ง

อายแุรกเกิด – 3 เดือนแล้ว จะได้รับการผา่ตดัแก้ไขตอ่ไปในชว่งอายนีุ  ้

- หลงัจากทารกได้รับการตรวจ tympanograms และพบวา่มี Eustachian tube dysfunction  

แล้ว ทารกควรได้รับการรักษาด้วย bilateral myringotomy และใส ่T – tube (Shepard type) 

- ตรวจการได้ยินทัง้ก่อนและหลงัใส ่T – tube 

อายุ 10 – 14 เดือน: เป็นชว่งอายท่ีุทําการผา่ตดัแก้ไขเพดานโหว ่และใส ่ long – lasting T–Tubes ± 

V–Y columellar advancement 

- การผา่ตดัใส ่long – lasting T – tubes จะทําไปพร้อมๆ กบัการผา่ตดัแก้ไขเพดานโหว่ 

- ตรวจการได้ยินทัง้ก่อนและหลงัใส ่T – tube 

- V – Y columellar  advancement จะทําไปพร้อมๆ กนักบัการผา่ตดัแก้ไขเพดานโหว ่ในกรณีท่ีมา

รกนัน้ไมไ่ด้รับการักษาด้วย PNAM หรือ รักษาด้วย PNAM แล้วยงัดีขึน้ไมม่าก 

อายุ 2 – 5 ปี: เป็นชว่งอายขุองการฝึกออกเสียงและฝึกพดู ควรให้การรักษาโดยการฝึกออกเสียงและ

ฝึกพดู 

- ควรให้การรักษาโดยการฝึกออกเสียงและฝึกพดู หากตรวจพบวา่มีภาวะ velopharyngeal  

dysfunction (VPD) 

- การผา่ตดัแก้ไข หากฝึกออกเสียงและฝึกพดูแล้วไมไ่ด้ผล อาจต้องพจิารณาผา่ตดัแก้ไขร่วม ด้วย ซึง่

การผา่ตดัประกอบด้วย superiorly based pharyngcal flap หรือ dynamic  

pharyngoplasty  ซึง่บางครัง้อาจต้องทํา palate–lengthening procedure (Furlow double–

opposing  Z–plasty) 

อายุ 8 – 11 ปี: เป็นชว่งการรักษาด้วย alveolar cleft bone grafting และ preparatory  

 orthodontics 
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- เป็นการเตรียมกระดกูขากรรไกรบนให้ขยายพอท่ีจะใส ่ alveolar cleft bone graft จากกระดกู  

iliac crest เพ่ือให้ฟันแท้สามารถขึน้ได้ 

At skeletal maturity: เป็นชว่งอายท่ีุมีการผา่ตดัตกแตง่ผนงักัน้รูจมกู (septorhiniplasty) ± prior 

orthodontics orthognathic surgery 

- ในกรณีท่ีมีการสบฟันผิดปกต ิจะต้องได้รับการผา่ตดัแก้ไขให้ฟันกรามมีการสบฟันปกต ิซึง่การ 

ผา่ตดัแก้ไขนีจ้ะต้องทําก่อนการผา่ตดั septorhinoplast 

 

ผู้ป่วยท่ีมีเพดานโหว่อย่างเดยีว 

• การดูแลเร่ืองการดูดนม 

- ควรได้รับการดแูลเร่ืองการดดูนม จากพยาบาลผู้ เช่ียวชาญ 

- ทารกท่ีมีเพดานโหวม่กัจะไมส่ามารถดดูนมได้ 

- สามารถให้ดดูนมแมไ่ด้ แตต้่องมีพยาบาลผู้ เช่ียวชาญคอยแนะนําและประเมนิวา่ทารกนํา้หนกั 

ขึน้ตามเกณฑ์หรือไม ่

- เน่ืองจากทารกกลุม่นีเ้วลาดดูนม จะมีการไหลย้อนออกทางจมกูได้ ดงันัน้หากป้อนนมด้วยขวดนม 

จะต้องใช้จกุนมพิเศษ และขวดนมต้องเป็นขวดนิ่ม สามารถบีบขวดตามจงัหวะการกลืนของทารก

ได้ และไมค่วรป้อนนมนานเกิน 30 นาที เพราะทารกอาจเหน่ือยเกินไปได้ 

• การดูแลทางเดนิหายใจ 

- หากมีอาการทางเดนิหายใจอดุตนัรุนแรง จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขทนัที 

- ทางเดนิหายใจสว่นบนอดุตนัท่ีสมัพนัธ์กบั Pierre Robin Sequence จะได้รับการรักษาด้วย  

nasopharyngeal trumpet และ / หรือ nasal CPAP. 

- ประมาณ 1 ใน 4 ของทารกท่ีมีขากรรไกรลา่งเล็ก (micrognathia) ลิน้จะไปอดุกัน้ทางเดนิ 

หายใจ ซึง่อาจจําเป็นต้องใสท่อ่ชว่ยหายใจ 

- การผา่ตดัแก้ไขปัญหาการอดุกัน้ทางเดนิหายใจในทารกท่ีมีขากรรไกรลา่งเลก็ ประกอบด้วย การ

ผา่ตดัเลาะพงัผืดท่ีลิน้ การผา่ตดัยกฐานลิน้ไปทางด้านหน้าและเปิดทางเดนิหายใจ  

(mandibular distraction osteogenesis) และการผา่ตดัเจาะหลอดลม (tracheostomy) ซึ่งจะทํา  

tracheostomy ในกรณีท่ีวิธีอ่ืนไมไ่ด้ผล 

• การรักษาตามช่วงอายุ 

อายุ 3 – 6 เดือน: เป็นชว่งของการผา่ตดั bilateral myringotomy และใส ่T–tube 

- หลงัจากทารกได้รับการตรวจ tympanograms และพบวา่มี Eustachian tube dysfunction  

แล้ว ทารกควรได้รับการรักษาด้วย bilateral myringotomy และใส ่T–tube (Shepard type) 

- ตรวจการได้ยินทัง้ก่อนและหลงัใส ่T–tube 

อายุ 10 – 14 เดือน: เป็นชว่งอายท่ีุทําการผา่ตดัแก้ไขเพดานโหว ่และใส ่ long–lasting T–Tubes   
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- การผา่ตดัใส ่long–lasting T–tubes จะทําไปพร้อมๆ กบัการผา่ตดัแก้ไขเพดานโหว ่

- ตรวจการได้ยินทัง้ก่อนและหลงัใส ่T–tube 

อายุ 2 – 5 ปี: เป็นชว่งอายขุองการฝึกออกเสียงและฝึกพดู  

- ควรให้การรักษาโดยการฝึกออกเสียงและฝึกพดู หากตรวจพบวา่มีภาวะ velopharyngeal 

dysfunction (VPD) 

- การผา่ตดัแก้ไข หากฝึกออกเสียงและฝึกพดูแล้วไมไ่ด้ผล อาจต้องพจิารณาผา่ตดัแก้ไขร่วมด้วย ซึง่

การผา่ตดันี ้ประกอบด้วย superiorly based pharyngcal flap หรือ dynamic  

pharyngoplasty ซึง่บางครัง้อาจต้องทํา palate–lengthening procedure (Furlow double–

opposing  Z–plasty) 

At skeletal maturity: เป็นชว่งอายท่ีุมีการผา่ตดั preparatory orthodontics ± orthognathic  

- ในกรณีท่ีมีการสบฟันผิดปกต ิจะต้องได้รับการผา่ตดัแก้ไขให้ฟันกรามมีการสบฟันปกติ  

ผู้ป่วยท่ีมีปากแหว่งอย่างเดยีว 

• การดูแลเร่ืองการดูดนม     

- ควรได้รับการดแูลเร่ืองการดดูนมจากพยาบาลผู้ เช่ียวชาญ 

- ทารกท่ีมีเพดานโหวม่กัจะไมส่ามารถดดูนมได้ 

- สามารถให้ดดูนมแมไ่ด้ แตต้่องมีพยาบาลผู้ เช่ียวชาญคอยแนะนําและประเมนิวา่ทารกนํา้หนกั 

ขึน้ตามเกณฑ์หรือไม ่

- เน่ืองจากทารกกลุม่นีเ้วลาดดูจะมีการไหลย้อนออกทางจมกูได้ ดงันัน้หากป้อนนมด้วยขวดนม 

จะต้องใช้จกุนมพิเศษ และขวดนมต้องเป็นขวดนิ่มสามารถบีบตามขวดตามจงัหวะการกลืน     

ของทารกได้และไมค่วรป้อนนมนานเกิน 30 นาที เพราะทารกอาจเหน่ือยเกินไปได้ 

• การรักษาตามช่วงอายุ 

แรกเกิด – 3 เดือน: เป็นชว่งของการดแูลรักษาก่อนท่ีจะผา่ตดัแก้ไข 

- หากรอยแหวง่มีขนาดกว้างกวา่ 1 เซนตเิมตร ควรได้รับการซอ่มแซมปากแหวง่เบือ้ต้น ด้วยวิธี  

pre–surgical lip taping หรือ oral appliances หรือ  pre–surgical nasal alveolar  

moulding (PNAM) เพ่ือทําให้รอยแหวง่แคบลง 

อายุ 3 – 7 เดือน: เป็นชว่งของการผา่ตดัแก้ไขปากแหวง่  

- กรณีท่ีรอยแหวง่เล็กกวา่ 1 เซนตเิมตร  สามารถทําการผา่ตดัให้ท่ีอายปุระมาณ 3 เดือน โดย 

ไมต้่องทําการซอ่มแซมเบือ้งต้น 

- กรณีท่ีรอยแหวง่กว้างกวา่ 1 เซนตเิมตร  หลงัได้รับการรักษาซอ่มแซมรอยแหวง่เบือ้งต้นในชว่งอายุ

แรกเกิด – 3 เดือนแล้ว จะได้รับการผา่ตดัแก้ไขตอ่ไปในชว่งอายนีุ ้

อายุ 10 – 14 เดือน: เป็นชว่งอายท่ีุทําการผา่ตดัแก้ไข V–Y columellar advancement 
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- การรักษาด้วย V–Y columellar advancement นีจ้ะทําในผู้ ป่วยปากแหวง่ทัง้ 2 ข้างไมไ่ด้ 

รับการรักษาด้วย PNAM หรือรักษาแล้วไมไ่ด้ผล 

อายุ 8 – 11 ปี: เป็นชว่งของการรักษาด้วย alveolar cleft bone grafting และ preparatory 

orthodontics 

- ใช้เฉพาะในรายท่ีเป็นปากแหวง่ทัง้ 2 ข้าง  

- เป็นการเตรียมกระดกูขากรรไกรบนให้ขยายพอท่ีจะใส ่ alveolar cleft bone graft จากกระดกู  

iliac crest เพ่ือให้ฟันแท้สามารถขึน้ได้ 

At skeletal maturity: เป็นชว่งอายท่ีุมีการผา่ตดัตกแตง่ผนงักัน้รูจมกู (septorhiniplasty) ± prior  

orthodontics orthognathic surgery 

- ในกรณีท่ีมีการสบฟันผิดปกต ิจะต้องได้รับการผา่ตดัแก้ไขให้ฟันกรามมีการสบฟันปกต ิซึง่การ 

ผา่ตดัแก้ไขนีจ้ะต้องทําก่อนการผา่ตดั septorhinoplasty 
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บทท่ี 6 

ภาวะแขนขาพกิารแต่กาํเนิด (Limb anomalies) 

ภาวะแขนขาพิการแตกํ่าเนิด (Limb anomalies) เป็นความพิการของร่างกายท่ีเห็นได้ชดัตัง้แตห่ลงั

เกิด ตวัอยา่งเชน่โรคเท้าปกุ (talipes equinovarus deformities) และโรคข้อยดึแตกํ่าเนิด  (arthrogryposis 

multiplex congenital) เป็นต้น ซึง่มีความรุนแรงได้หลากหลายและทําให้การทํางานของแขนขาและมือ

ผดิปกตไิป จําเป็นต้องได้รับการผา่ตดัฟืน้ฟ ูรวมถึงกายอปุกรณ์ตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ ป่วยสามารถใช้งานได้

ใกล้เคียงปกตมิากท่ีสดุ 

อบุตักิารณ์ของภาวะแขนขาพิการแตกํ่าเนิด  พบประมาณ 2 ใน 1,000 ของทารกแรกเกิดมีชี พ 

สาเหตขุองภาวะนีมี้ได้หลากหลายอาจเป็นอาการแสดงหนึง่ของความผดิปกตขิองยีนเด่ียว หรือมีสาเหตุ

จากหลายปัจจยั ( multifactorial) ก็ได้ การทํานายอตัราการเกิดซํา้นัน้ขึน้กบัสาเหตทุางพนัธกุรรมวา่เป็น

ชนิดใด การวินจิฉยัก่อนคลอดทําได้โดยการอลัตราซาวด์โดยสตูแิพทย์ผู้ เช่ียวชาญ 

การวนิิจฉัย ในระดบั สอ/รพช/รพท/รพศ 

 สามารถเหน็ได้ชดัเจนจากการตรวจร่างกายพบมีแขน ขา นิว้มือ หรือนิว้เท้า ไมค่รบตามปกตซิึง่

หมายรวมถึงทัง้ แขน-ขาสัน้ ขาดหาย หรือนิว้เกินกวา่ปกต ิและต้องตรวจหาความผดิปกตขิองอวยัวะสว่น

อ่ืนๆ ท่ีอาจพบร่วมกนัได้ ซึง่อาจเข้าได้กลบักลุม่อาการท่ีมีสาเหตจุากโรคทางพนัธุกรรม 

การรักษา  

          การให้คาํแนะนํา สาเหตกุารเกิดสว่นใหญ่มกัไมท่ราบแนช่ดั สาเหตท่ีุเป็นไปได้ ได้แก่ การใช้ยาท่ี

มีผลกบัทารกในครรภ์ เชน่ ยารักษาสวิ ( retinoic acid) สารพิษ หรือการตดิเชือ้ในระยะ 4-8 สปัดาห์แรก

ของการตัง้ครรภ์ซึง่เป็นระยะท่ีมีการสร้างแขนขาของทารก ความผิดปกตขิองพนัธุกรรมท่ีมกัเกิดขึน้เองโดย

ไมไ่ด้ถ่ายทอดจากพอ่แม ่(sporadic case) 

ในกรณีท่ีมีความผิดปกตขิองร ะยางค์เดียว ไมพ่บความผดิปกตขิองอวยัวะอ่ืนร่วมด้วย และไมเ่ข้า

กบักลุม่อาการใด โอกาสการเกิดความพกิารแขน-ขาซํา้ ทัง้ในลกูคนตอ่ไปและลกูของผู้ ป่วย ประมาณ ร้อย

ละ 1-3 ซึง่มากกวา่ประชากรทัว่ไปเพียงเลก็น้อย  แตห่ากพบความผดิปกตขิองอวยัวะอ่ืนร่วมด้วย มีประวตัิ

ความพิการในครอบครัว ต้องสงสยัความผิดปกตทิางพนัธุกรรม ควรสง่ตอ่แพทย์เฉพาะทางเวชพนัธุศาสตร์

เพ่ือรับคําปรึกษาตอ่ไป 

การรักษา  พจิารณาให้ตอ่เม่ือความผดิปกตนิัน้จํากดัความสามารถในการทํากิจวตัรประจําวนั 

การใช้งาน การยืนเดนิ ในแงก่ารรักษาเพ่ือความสวยงามอาจพจิารณาเป็นรายๆ ไป 

• ระยางค์ขาดหาย : พจิารณาให้อวยัวะเทียมในเวลาท่ีเหมาะสมตามระดบัพฒันาการของเดก็ 

o แขนเทียม พิจารณาให้เม่ือเดก็เร่ิมถือของด้วยสองมือ เร่ิมนัง่ทรงตวั หรืออายปุระมาณหกเดือน 

o ขาเทียม พิจารณาให้เม่ือเดก็เร่ิมเกาะยืน หรืออายปุระมาณหนึง่ขวบ 

นอกจากนีก้ารผา่ตดัตกแตง่ตอขาเพ่ือเพิม่ประสทิธิภาพการใช้งาน และงา่ยตอ่การใสอ่วยัวะเทียม

อาจพจิารณาเป็นรายๆ ไป 
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• นิว้เกินหรือพงัผืดระหวา่งนิว้ รักษาโดยการผา่ตดั เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและความ

สวยงาม 

ควรพิจารณาทําในวยัก่อนเข้าโรงเรียนเพ่ือลดปัญหาทางจิตใจและสงัคม  

ควรสง่ตอ่ผู้ ป่วยให้กบัแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูและ/หรือ แพทย์ออร์โธปิดกิส์ (ในกรณีต้องได้รับการ

ผา่ตดั) ก่อนเวลาข้างต้น เพ่ือเดก็จะได้เตบิโต เรียนรู้ มีพฒันาการควบคูไ่ปกบัอวยัวะเทียม จนสามารถใช้

งานอวยัวะเทียมทํากิจวตัรตา่งๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ มีการตดิตามอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือปรับเปล่ียนขนาด 

และรูปแบบของอวยัวะเทียมให้เหมาะสมตามการเจริญเตบิโตและพฒันาการ ตลอดจนการเข้าสูส่งัคม 

การป้องกัน ทัง้ระดบัปฐมภูมิและทุตยิภูมิ (primary and secondary prevention) 

 มีการศกึษาพบวา่การให้วิตามินรวมและโฟลิกในหญิงวยัเจริญพนัธุ์ตัง้แตก่่อนตัง้ครรภ์ชว่ยลด

อบุตักิารณ์ของแขนขาพกิารแตกํ่าเนิดได้ 

 

รูปตัวอย่างแสดงความพกิารแต่กาํเนิดของแขนขา 

 
รูปท่ี 6-1 แขนหรือมือขาด (Q71 Reduction defects of upper limb) 

 

 
รูปท่ี 6-2 นิว้มือเกิน (Q69 Polydactyly) 
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รูปท่ี 6-3 นิว้มือขาด (Q71 Reduction defects of upper limb) 

 

 
รูปท่ี 6-4 นิว้มือตดิกนั (Q70 Syndactyly) 

 

 
รูปท่ี 6-5 ขาหรือเท้าขา                            รูปท่ี 6-6 เท้าปกุ 

(Q72 Reduction defects of lower limb)    (Q66 Congenital deformities of feet) 
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รูปท่ี 6-7 นิว้เท้าเกิน (Q69 Polydactyly) 

 

 
รูปท่ี 6-8 นิว้เท้าตดิกนั (Q70 Syndactyly) 

 

 
รูปท่ี 6-9 นิว้เท้าขาด (Q72 Reduction defects of lower limb) 
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยความพกิารแต่กาํเนิดของแขนขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

สง่ตอ่กมุารแพทย์เพ่ือวินิจฉยัวา่เข้าได้กบักลุม่อาการใด 

ให้คําปรึกษาทางพนัธุศาสตร์ซํา้ 

 

ขาหรือเท้าขาด แขนหรือมือขาด นิว้มือหรือเท้าตดิกนัหรือเกิน 

สง่ตอ่ก่อนอาย ุ1ปี 

แพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟู 
พจิารณาให้กายอปุกรณ์เทียม 

เป็นอปุสรรคตอ่การใช้งาน 

ผา่ตดัแก้ไขความพกิาร

ก่อนอาย ุ6 เดือน 

ผา่ตดัเพ่ือความสวยงาม 
ก่อนเข้าโรงเรียน 

พบเดก็ท่ีมีความพิการแตกํ่าเนิดของแขนขา 

ตรวจร่างกายอยา่งละเอียดเพื่อหา

ความผิดปกติของอวยัวะสว่นอ่ืน 

ไมมี่ความผดิปกติ

ของอวยัวะอ่ืน 

มีความผดิปกติ

ของอวยัวะอ่ืน 

สง่ตอ่ก่อนอายุ 6 เดือน แพทย์ออร์โธปิดกิส์ 
พจิารณาผา่ตดั 

จดทะเบียนความพิการแตกํ่าเนิด 

ให้คําปรึกษาทางพนัธศุาสตร์ 

ฝึกฝนการใช้งานและตดิตามอยา่งตอ่เน่ือง 

Yes 

No 

1 

2 3 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 16 

18 

19 
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รายละเอียด 

กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1. พบเดก็ที่มีความ

พกิารแต่กาํเนิด

ของแขนขา 

- ผู้ ป่วยพิการแขนขาท่ีพบในชมุชน ได้รับการสง่ตวัมารักษาใน

โรงพยาบาล 

- ทารกแรกเกิดท่ีมีพิการแขนขาได้รับการสง่ปรึกษากมุารแพทย์ 

อสม./เจ้าหน้าท่ีรพสต./แพทย์/

สตูิแพทย์ รพ.ชมุชน/รพ.ทัว่ไป 

2. ตรวจร่างกาย

อย่างละเอียด 

เพ่ือหาความ

ผดิปกตขิองส่วน

อ่ืน 

- การตรวจร่างกาย ควรตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพ่ือค้นหาความ

ผิดปกติของอวยัวะอ่ืนๆ ท่ีอาจพบร่วมด้วย และบนัทกึความผิดปกติ

โดยให้บนัทกึลกัษณะความผิดปกติของแขนขา ตําแหน่งของความ

ผิดปกติ ข้างเดียวหรือ 2 ข้าง 

- จดทะเบียนความพิการแต่กําเนิดและบนัทกึข้อมลูเพิ่มต้น 

แพทย์/กมุารแพทย์ รพ.ชมุชน/

รพ.ทั่วไป 

3. ไม่มีความผดิปกติ

ของอวัยวะอ่ืน 
- ตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติของอวยัวะอ่ืนให้ข้ามไปข้อ 6 

แพทย์/กมุารแพทย์ รพ.ชมุชน/

รพ.ทัว่ไป 

4. มีความผดิปกติ

ของอวัยวะอ่ืน 

- ถ้าตรวจร่างกายพบความผิดปกติของอวยัวะอ่ืนร่วมด้วยสง่ปรึกษา

กมุารแพทย์เพ่ือให้การวินิจฉยักลุม่อาการเพิ่มเติม 

แพทย์/กมุารแพทย์ รพ.ชมุชน/

รพ.ทัว่ไป 

5. ส่งต่อกุมารแพทย์

เพ่ือวนิิจฉัยว่าเข้า

ได้กับกลุ่มอาการ

ใด 

- กมุารแพทย์ซกัประวตัิเพ่ือหาปัจจยัเส่ียง 

• ประวตัิกรรมพนัธุ์ ว่ามีบคุคลอ่ืนในครอบครัวมีความผิดปกติของแขน

ขาร่วมด้วยหรือไม ่

• ประวตัิการได้รับสารก่อวิปรูปในระหว่างการตัง้ครรภ์ เช่นยาปรับ

ประจําเดือน ยาขบัเลือด, ยารักษามะเร็ง, ประวตักิารด่ืมสรุาและสบู

บหุร่ี ยากนัชกั 

• ประวตัิการเจ็บป่วยระหว่างการตัง้ครรภ์ เช่น เป็นไข้ออกผ่ืน, เป็น

โรคเบาหวาน หรือความดนัโลหติสงู เป็นต้น 

- ตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพ่ือค้นหาความผิดปกติของอวยัวะอ่ืนๆ ท่ี

อาจพบร่วมด้วย และบนัทกึความผิดปกติโดยให้บนัทกึลกัษณะความ

ผิดปกติของแขนขา ตําแหน่งของความผิดปกติ ข้างเดียวหรือ 2 ข้าง 

- ในกรณีท่ีพบความผิดปกติหลายอย่าง และไม่สามารถให้การวินิจฉยัได้

ควรสง่ปรึกษาแพทย์ผู้ เช่ียวชาญทางพนัธศุาสตร์หรือผู้ เช่ียวชาญใน

สาขาท่ีเก่ียวข้อง 

กมุารแพทย์/แพทย์เวชพนัธุ

ศาสตร์ รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

6. จดทะเบยีนความ

พกิารแต่กาํเนิด 

- จดทะเบียนความพิการแต่กําเนิด บนัทกึข้อมลูเพิ่มเติมต่อจาก

สถานพยาบาลต้นทาง 

กมุารแพทย์/แพทย์เวชพนัธุ

ศาสตร์ รพ.รพ.ศนูย์/รพ.
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กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

- รวบรวมแบบฟอร์มบนัทกึความพิการแต่กําเนิดสง่มายงัแต่ละศนูย์ทกุ3 

เดือนได้แก่ 

• สปสช. เขต 1 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 

• สปสช. เขต 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

• สปสช. เขต 6 วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า/คณะ

แพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 

• สปสช. เขต 7 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

• สปสช. เขต 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

• สปสช. เขต 4 สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี 

• สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลยั 

7. ให้คาํปรึกษาทาง

พันธุศาสตร์ 

- ให้คําปรึกษาทางพนัธศุาสตร์แก่ครอบครัว โดยครอบคลมุ 

• ธรรมชาติของโรค 

• โอกาสเกิดซํา้ 

• ภาวะแทรกซ้อน 

• การตรวจคดักรองก่อนคลอด 

กมุารแพทย์/แพทย์เวชพนัธุ

ศาสตร์ รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

8. ขาหรือเท้าขาด - พบความพิการของขาหรือเท้าท่ีขาดให้การดแูลตามข้อ 9 

กมุารแพทย์/แพทย์เวชพนัธุ

ศาสตร์ รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

9. ส่งต่อก่อนอายุ 1 

ปี 

- สง่ต่อแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟกู่อนอาย ุ1 ปี เพ่ือพิจารณาให้กายอปุกรณ์

เทียม 

กมุารแพทย์/แพทย์เวชพนัธุ

ศาสตร์ รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

10. แพทย์เวชศาสตร์

ฟ้ืนฟูพจิารณาให้

กายอุปกรณ์เทยีม 

- แพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟพูิจารณาทํากายภาพบําบดัและให้กายอปุกรณ์

เทียมท่ีเหมาะสม 

แพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูรพ.ศนูย์/

รพ.มหาวิทยาลยั 

11. แขนหรือมือขาด - พบความพิการของแขนหรือมือท่ีขาดให้การดแูลตามข้อ 12 

กมุารแพทย์/แพทย์เวชพนัธุ

ศาสตร์ รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

12. ส่งต่อก่อนอายุ 6 

เดือน 

- สง่ต่อแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟกู่อนอาย ุ6 เดือน เพ่ือพิจารณาให้กาย

อปุกรณ์เทียม 

กมุารแพทย์/แพทย์เวชพนัธุ

ศาสตร์ รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 
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กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

13. นิว้มือหรือเท้า

ตดิกันหรือเกนิ 

- พบความพิการของมือหรือเท้ามีลกัษณะติดกนัหรือเกิน ให้สง่ต่อแพทย์

ออร์โธปิดิกส์เพ่ือพิจารณาผ่าตดัแก้ไข 

กมุารแพทย์/แพทย์เวชพนัธุ

ศาสตร์ รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

14. แพทย์ออร์โธปิ

ดกิส์พจิารณา

ผ่าตัด 

- แพทย์ออร์โธปิดิกส์พิจารณาการผ่าตดัโดยคํานงึถึงการใช้งานของ

อวยัวะเป็นหลกั และเลือกผ่าตดัในช่วงอายท่ีุเหมาะสม  

แพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ศนูย์/

รพ.มหาวิทยาลยั 

15. เป็นอุปสรรคต่อ

การใช้งาน 

- แพทย์ออร์โธปิดิกส์ประเมินความผิดปกติว่าเป็นอปุสรรคต่อการใช้งาน

ของมือและเท้าหรือไม่ 

- ถ้าไม่เป็นอปุสรรคข้ามไปข้อ 17 

แพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ศนูย์/

รพ.มหาวิทยาลยั 

16. ผ่าตัดแก้ไขความ

พกิารก่อนอายุ 6 

เดือน 

- ถ้าแพทย์ออร์โธปิดิกส์ประเมินความผิดปกติแล้วว่ามีอปุสรรคต่อการใช้

งานของมือและเท้า พิจารณาผ่าตดัแก้ไขก่อนอาย ุ6 เดือน 

- ปรึกษากมุารแพทย์และวิสญัญีแพทย์เพ่ือการดแูลก่อนและหลงัการ

ผ่าตดั ในกรณีท่ีมีความผิดปกติร่วมอ่ืนๆท่ีเพิ่มความเส่ียงต่อการผ่าตดั 

กมุารแพทย์/วสิญัญีแพทย์/

แพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ศนูย์/

รพ.มหาวิทยาลยั 

17. ผ่าตัดเพ่ือความ

สวยงามก่อนเข้า

โรงเรียน 

- ถ้าแพทย์ออร์โธปิดิกส์ประเมินความผิดปกติแล้วว่าไม่มีอปุสรรคต่อการ

ใช้งานของมือและเท้า และบิดามารดารวมถึงตวัผู้ ป่วยต้องการแก้ไข

เพ่ือความสวยงาม จงึพิจารณาผ่าตดั 

- ปรึกษากมุารแพทย์และวิสญัญีแพทย์เพ่ือการดแูลก่อนและหลงัการ

ผ่าตดั ในกรณีท่ีมีความผิดปกติร่วมอ่ืนๆท่ีเพิ่มความเส่ียงต่อการผ่าตดั 

กมุารแพทย์/วสิญัญีแพทย์/

แพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ศนูย์/

รพ.มหาวิทยาลยั 

18. ฝึกฝนการใช้งาน

และตดิตามอย่าง

ต่อเน่ือง 

- ติดตามการรักษา ฟืน้ฟ ู

- เฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อน 

- ให้การดแูลรักษาความผิดปกติของอวยัวะอ่ืนๆท่ีพบร่วมถ้ามี 

กมุารแพทย์/แพทย์เวชศาสตร์

ฟืน้ฟ/ูแพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ.

ศนูย์/รพ.มหาวิทยาลยั 

19. ให้คาํปรึกษาทาง

พันธุศาสตร์ 

- ทบทวนความเข้าใจเก่ียวกบัตวัโรค 

- ให้คําปรึกษาทางพนัธศุาสตร์ซํา้แก่ครอบครัว โดยครอบคลมุ 

• ธรรมชาติของโรค 

• โอกาสเกิดซํา้ 

• ภาวะแทรกซ้อน 

• การตรวจคดักรองก่อนคลอด 

กมุารแพทย์/แพทย์เวชพนัธุ

ศาสตร์ รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 
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บทท่ี 7 

ภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพันธุกรรม (Duchenne muscular dystrophy) 

กล้ามเนือ้เส่ือมพันธุกรรมหรือกล้ามเนือ้เส่ือมดูเชน เป็นโรคท่ีรุนแรงมากพบได้ประมาณ 1 คนในทกุๆ 

เดก็ชายแรกเกิด 3,500 คน หรือมีเดก็โรคนีเ้กิดใหมปี่ละ 100 คน ในประเทศไทย แตถ้่านบัชว่งอาย ุ 3 - 20 ปี ก็จะมีผู้ ป่วย

ประมาณ  1,700 คนทัว่ประเทศ  และประมาณคร่ึงหนึง่ของผู้ ป่วยมีประวตัคินเป็นโรคในครอบครัวมาก่อน ดงันัน้ 

นอกเหนือจากดแูลรักษาผู้ ป่วยแล้ว การวินจิฉยัตัง้แตอ่ายนุ้อย การค้นหาพาหะในครอบครัว และให้คําแนะนําป้องกนัการ

เป็นโรคซํา้อีกในครอบครัวจงึมีความสําคญัอยา่งย่ิง 

อาการ  

ภาวะกล้ามเนือ้เส่ือม พนัธุกรรม  แสดงอาการในผู้ชายเท่าน้ัน  แรกเกิดแข็งแรงสมบรูณ์ รูปร่างหน้าตาปกต ิมี

พฒันาการสมวยัมาตลอดทัง้ด้านร่างกาย กล้ามเนือ้และสตปัิญญา แตจ่ะเร่ิมมีการเส่ือมตายของใยกล้ามเนือ้ตัง้แตห่ลงั

เกิด แตอ่าการออ่นแรงจะเห็นชดัเม่ืออาย ุ 3-5 ปี โดยเร่ิมออ่นแรงท่ีกล้ามเนือ้ต้นขาเป็นอนัดบัแรก เดนิแล้วล้มบ่อย วิ่งไม่

ถนัดมีขาปัด เดนิเขย่งหรือปลายเท้าจิกพ้ืน หลังแอ่น พบน่องโตมากขึ้น  น่ังลงกับพ้ืนแล้วลุกขึ้นไม่ได้ ต้องใช้มือ

ชันพ้ืนชันเข่าลุกขึ้นยืน ดงัแสดงในรูปท่ี 7-1 

 

 
รูปท่ี 7-1 ท่าชันเข่าในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพันธุกรรม 

 

เม่ืออาย ุ8-9 ปี กล้ามเนือ้ออ่นแรงท่ีขาเป็นมากขึน้จนลกุขึน้เองไมไ่หว ก้าวเดนิไมไ่ด้ กล้ามเนือ้ขาจะฝ่อลีบไป จน

อายปุระมาณ 10-16 ปี จะเดนิด้วยตวัเองไมไ่หวต้องใช้รถเข็น และนอนบนเตียง  

ระยะท้ายของโรคผู้ ป่วย  อยูใ่นชว่งอาย ุ18-25 ปี จะมีการลีบฝ่อกบัทกุกล้ามเนือ้อ่ืนๆ ในร่างกาย จะไมมี่แรงทัง้

แขนขา ต้องนอนอยูบ่นเตียง  การรับรู้ การพดูคยุยงัคงเป็นปกติ  และมกัมีกล้ามเนือ้หวัใจบีบตวัไมดี่ ทําให้มีอาการเหน่ือย

และขาบวม ตวับวม กล้ามเนือ้ซ่ีโครงและกระบงัลมทํางานผดิปกต ิ ทําให้หายใจไมไ่หว ไมมี่แรงหายใจ ไอไมอ่อก เสมหะ

คัง่ค้างในปอด และเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน คือ ปอดอกัเสบ หวัใจวาย เป็นต้น 

“ท่าชนัเข่า” 

เป็นลักษณะเฉพาะชวนให้สงสัย ภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพัธุกรรม 
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รูปท่ี 7-2 แสดง

ระยะตา่งๆของภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรม 

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยชาย

1. อาการของผู้ ป่วยชายอายต่ํุากวา่ 15 ปี 

 ข้อใดข้อหนึง่ตอ่ไปนี ้

ร่วมกับ

2. อาการของผู้ ป่วยชายอายต่ํุากวา่ 15 ปี 

ประวตัคิรอบครัวมีผู้ ป่วยเพศชายคนอ่ืนอีกในครอบครัว โดยอาจ

เป็นพ่ีน้องเพศชายของผู้ ป่วยเอง พ่ีชายน้องชายของแม ่พ่ีชายน้องชายของยาย หรือเป็นญาตทิางแมแ่บบอ่ืนๆ 

คล้ายในแผนภมูิครอบครัวท่ีแสดงในรูปท่ี 7-5 

ร่วมกับ

การวินิจฉัย

ผลตรวจเลือด (ตรวจเอนไซม์กล้ามเนือ้  และ/หรือ ยีนของโรค

พนัธุกรรม)  

1. จากประวตัคิรอบครัว  

หญิงเป็นพาหะ 

2. จากการตรวจเลือด 

- CK level แมน่ยําร้อยละ 60 ไมส่ามารถใช้วินจิฉยัก่อนคลอดได้  

- ตรวจยีน แมน่ยํา ร้อยละ  99 ใช้ประโยชน์ในการวินิจฉยัก่อนคลอดได้ ดงันัน้แนะนําผู้หญิงท่ีเป็นพ่ีน้องของ

ผู้ ป่วยและพ่ีน้องผู้หญิงของแมต่รวจยีนทกุคน 

 

13 ป�

18-25 ป�17 ป�

16-20 ป�

18-25 ป�

6 ป�
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การรักษาผู้ป่วย 

• การรักษาให้หายขาด ปัจจบุนั ยงัไมมี่วิธีรักษาภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรมให้หายเป็นปกตไิด้ 

• การรักษามุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิต เฝ้าระวงัและป้องกนัภาวะแทรกซ้อน ซึง่จะชว่ยชะลอความรุนแรงของโรคให้

ดําเนินช้าลง ในระยะท้ายผู้ ป่วยมกัต้องใช้รถเข็น ตอ่มาต้องนอนเตียงและใช้เคร่ืองชว่ยหายใจในท่ีสดุ 

• การใช้ยา  เชน่ ยากลุม่สเตียรอยด์ อาจชว่ยเพิ่มแรงและความแข็งแรงของกล้ามเนือ้และทําให้เดนิตอ่ไปได้อีก 2-3 ปี 

การใช้ยาให้อยูใ่นดลุยพินิจของแพทย์ 

• กายภาพบําบัดและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เป็นสิ่งท่ีสําคญั เพ่ือชว่ยให้ผู้ ป่วยมีคณุภาพชีวิตท่ีดีและทํากิจวตัรประจําวนัได้

นานท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ ข้อยดึตดิช้าลง เชน่ การออกกําลงักายเบาๆ วา่ยนํา้ การนวดสมัผสั ชว่ยทําให้กล้ามเนือ้

ยืดหยุน่ไมห่ดเกร็ง ป้องกนัการตดิยดึของข้อเพ่ือยืดเวลาการเดนิแก่ผู้ ป่วยได้บ้าง การใช้กายอปุกรณ์ชว่ยให้ผู้ ป่วยดแูล

ตวัเองในกิจวตัรประจําวนัได้ดีขึน้ 

• การตรวจสมรรถภาพปอด  และการทาํงานของหัวใจ เป็นระยะ เพ่ือตดิตามความรุนแรงของโรคให้ได้รับการ

เตรียมการรักษาภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดตามมา 

• การดูแลผู้ป่วยท้ังทางกายและใจ ให้มีความสขุกายและสขุใจ ถือเป็นเป้าหมายสําคญั ครอบครัว คณุครูและเพ่ือนมี

บทบาทสําคญั ในระยะแรกของโรคผู้ ป่วยสามารถไปโรงเรียนได้เหมือนเดมิ เน่ืองจากความคดิอา่นปกต ิเพียงแตเ่ดนิ

ลําบาก ขึน้บนัไดไมไ่ด้ การได้กําลงัใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างทําให้ผู้ ป่วยมีสภาพจิตใจท่ีเข้มแข็งเป็นสิ่งสําคญั

ท่ีสดุ   

• การรักษาในอนาคต  เชน่ การรักษาด้วยยีนบําบดั การใช้สเตม็เซลล์  และการรักษาด้วยยาชนดิใหม่ๆ  ยงัคงอยูใ่น

ขัน้ตอนการวิจยัและใช้ได้สําหรับผู้ ป่วยบางรายท่ีมีความผดิปกตขิองยีนบางแบบเทา่นัน้          

• การดูแลท่ีบ้าน ให้ความอบอุน่เห็นใจผู้ ป่วย ให้ทํากิจวตัรประจําวนัเองเทา่ท่ีจะทําได้ หาอปุกรณ์เพิ่มความปลอดภยั 

เชน่ ห้องนํา้มีท่ีจบักนัล้ม ทําพืน้ท่ีขรุขระให้เรียบ ป้องกนัการหกล้มได้ง่าย เม่ือต้องนัง่รถเข็น จดัหารถเข็นขนาดท่ีเหมาะ

กบัผู้ ป่วย และพืน้บ้านท่ีสามารถให้รถเข็นเข้าได้เทา่ท่ีจะเป็นไปได้ หลีกเล่ียงการเข้าท่ีชมุชนท่ีจะเป็นแหลง่แพร่เชือ้โรค

ทําให้ตดิเชือ้ทางเดนิหายใจและอาจรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ ระยะท้ายของโรค ระวงัการสําลกัอนัก่อให้เกิดปอดอกัเสบตดิ

เชือ้ 

• การช่วยเหลือจากชุมชน  เปิดโอกาสหรือชีช้อ่งทางให้ผู้ ป่วยได้ทําประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนและมีสว่นร่วมในกิจกรรมท่ีสร้าง

ความรู้สกึมีคณุคา่แก่ผู้ ป่วย และทําให้ผู้ ป่วยไมรู้่สกึเบ่ือหนา่ยท่ีต้องอยูแ่ตบ้่าน เชน่ การเข้าร่วมกลุม่ชมรมผู้พกิารทํา

ของหรือหตัถกรรมขายได้ ในขณะท่ีผู้ ป่วยยงัคงใช้แขนและมือได้ 

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

ภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรม ไม่ใช่โรคตดิต่อหรือตดิเช้ือ  ดงันัน้ไมต่ดิตอ่จากคนหนึง่ไปสูอี่กคนหนึง่ผา่นการ

อยูร่่วมกนัในบ้าน ในโรงเรียนหรือในชมุชน ไมต่ดิตอ่ผา่นทานอาหารหรือใช้ข้าวของร่วมกนัแตอ่ยา่งใด 

ภาวะ กล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรมเป็นโรคทางพนัธุกรรม หมายถึง โรคท่ีมีสาเหตจุากสารพนัธุกรรมในร่างกาย
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ผิดปกต ิและสามารถท่ีจะสง่ทอดสารพนัธุกรรมท่ีผิดปกตนีิไ้ปให้ลกูได้ โรคนีจ้ะแสดงอาการในผู้ชายเทา่นัน้ ใน ผู้หญิงจะ

ไม่แสดงอาการ  แต่จะเป็นพาหะหรือมียีนแฝงอยู่และสามารถถ่ายทอดสารพันธุกรรมผิดปกตไิปยังลูกได้ ซึ่งทาํ

ให้เกดิ ภาวะกล้ามเน้ือเส่ือมพันธุกรรมซํ้าอีกในครอบครัว ได้ จงึมีความจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะ ต้องตรวจพาหะให้แก่

หญิงท่ีเป็นญาตฝ่ิายแม่ หากพบคนใดไมมี่ยีนแฝงคนนัน้ก็สามารถตัง้ครรภ์มีบตุรตามปกตไิด้ หากหญิงคนใดมียีนแฝงก็

ให้คําแนะนําโอกาสเส่ียงท่ีจะมีลกูเป็นโรค และแนะนําสง่ตอ่เพ่ือวางแผนตรวจโรคของทารกในครรภ์  

ประมาณคร่ึงหนึง่ของครอบครัวผู้ ป่วย ภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรม มีประวตัมีิผู้ชายหลายคนในเครือญาตฝ่ิาย

แมเ่ป็นโรคกล้ามเนือ้ออ่นแรงตัง้แตว่ยัเดก็ บง่ชีว้า่แมเ่ป็นพาหะแนน่อน และนา่จะมีผู้หญิงอีกหลายคนเป็นพาหะด้วย  

อีกประมาณคร่ึงหนึง่ของผู้ ป่วย ไมมี่ประวตัคินเป็นโรคมาก่อนในครอบครัว แตห่ากได้ตรวจละเอียดถึงระดบัยีนจะ

พบวา่ 2 ใน 3 ของครอบครัวดงักลา่ว มารดาเป็นพาหะหรือมียีนแฝงอยู ่ 

กลา่วได้วา่โดยรวมแล้ว ประมาณร้อยละ 85 ของแม่ของผู้ป่วยจะเป็นพาหะ  การตรวจเลือดหาสารพนัธุกรรม

จงึมีความจําเป็นกบัครอบครัวในทัง้ 2 กรณี 

การวนิิจฉัยทารกในครรภ์  แตล่ะครอบครัวมีชนิดของการกลายพนัธ์ไมเ่หมือนกนั ดงันัน้จะต้องรู้ชนิดของการ

กลายพนัธุ์ของยีนในครอบครัวนัน้ก่อน โดยทัว่ไปอาจใช้เวลา 1-3 เดือนกวา่จะตรวจพบชนิดการกลายพนัธุ์ในแตล่ะ

ครอบครัว และเม่ือรู้ชนิดการกลายพนัธุ์แล้วในครอบครัวนัน้ก็จะใช้เวลาเพียง 1-2 สปัดาห์ในการตรวจวินิจฉยัทารกในครรภ์

เทา่นัน้ ดงันัน้ไมค่วรรอให้ท้องแล้วคอ่ยสง่ปรึกษาแพทย์พนัธุกรรม แตค่วรสง่ตรวจตัง้แตผู่้ ป่วยยงัมีชีวิตอยู ่หรือหากเสียชีวิต

แล้วก็ตรวจยีนหรือญาตเิพศหญิงทางฝ่ายแมก่่อนท่ีแตล่ะคนจะตัง้ครรภ์                         

การให้คาํแนะนําทางพันธุศาสตร์  

ภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรมเป็นโรคทางพนัธุกรรม คือมีความผิดปกตขิอง “ยีนดสิโทรฟิน” ซึง่อยูบ่นโครโมโซม

เอ็กซ์ (X) มีการถ่ายทอดแบบยีนด้อยบนโครโมโซมเอ็กซ์ (X-linked recessive) 

ในร่างกายคนเรา ถ้าเป็นผู้ชายจะมีโครโมโซมเพศเป็น เอ็กซ์วาย  (XY) สว่นผู้หญิงมีโครโมโซมเพศเป็น เอ็กซ์เอ็กซ์  

(XX) 

                                   XY                                 XX    

                                 ผู้ชายปกต ิ                                    ผู้หญิงปกต ิ

ผู้ชายปกตมีิโครโมโซมเพศเป็น เอ็กซ์วาย (XY) คือ มีเอ็กซ์เพียงตวัเดียวเม่ือมียีนดสิโทรฟินผิดปกตแิล้วก็จะ

ก่อให้เกิดโรค จงึทําให้ภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธกุรรมเกิดขึน้เฉพาะกบัผู้ชายเทา่นัน้  

ผู้หญิงปกตมีิโครโมโซมเพศเป็น เอ็กซ์เอ็กซ์ (XX) คือ มีเอ็กซ์ 2 ตวั ถ้ามียีนดสิโทรฟินผิดปกตบินเอ็กซ์ 1 ตวัก็จะไม่

มีอาการ ดงันัน้ผู้หญิงจงึไมเ่ป็นโรคแตจ่ะเรียกผู้หญิงเหลา่นีว้า่มียีนแฝงหรือเป็นพาหะของโรค 

                                                                               XX XY 
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   ผู้ชายเป็นโรค                                        ผู้หญิงเป็นพาหะหรือมียีนแฝง      

โครโมโซมแตล่ะคูข่องคนเรา จะได้รับมาจากพอ่ 1 แทง่ และจากแม ่ 1 แทง่ ดงันัน้ ผู้หญิงท่ีมียีนแฝง จะมีโอกาส

สง่ยีนดสิโทรฟินท่ีผิดปกตบินโครโมโซมเอ็กซ์  (X) นีไ้ปให้ลกูได้ โดยถ้าเป็นลกูชายจะ มีโอกาสเป็นโรคร้อยละ 50 ถ้าเป็น

ลูกสาวจะไม่เป็นโรคแต่จะมีโอกาสเป็นพาหะได้ร้อยละ 50 มีความสําคญัมากท่ีต้องตรวจผู้หญิงวา่เป็นพาหะหรือไม ่

เพ่ือแนะนําป้องกนัการมีลกูเป็นโรค 

ในครอบครัวของผู้ ป่วยท่ีตรวจพบความผดิปกตขิองยีน ภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรมแล้ว ควรตรวจเลือดหา

ความผิดปกตขิองยีนในแมแ่ละญาตผิู้หญิงตามลําดบั ( รูปท่ี 7-3) คือ มารดาของผู้ป่วย  หากพบวา่มารดาของผู้ ป่วยมียีน

แฝงอยูจ่ริง ลําดบัตอ่ไปคือ ยายของผู้ป่วย  แตห่ากไมส่ะดวก ควรให้ ญาตผู้ิหญิงฝ่ายมารดา ทกุคนมาตรวจหายีนแฝง 

แตห่ากไมพ่บยีนแฝงในมารดาของผู้ ป่วยก็ไมจํ่าเป็นต้องตรวจญาตคินอ่ืนๆ สว่นลกูชายของผู้หญิงท่ีมียีนแฝงท่ีไมมี่อาการ

แตอ่ายยุงัไมเ่กิน 4-5 ขวบ แนะนําเฝ้าดอูาการและพบแพทย์เป็นระยะ โดยสามารถสง่ตรวจเลือดเบือ้งต้น ก่อนตรวจหายีน  

 

 
 

รูปท่ี 7-3 แผนภมูิแสดง ลําดบัการตรวจเลือดหายีนแฝงในครอบครัวโรคกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรม  

  ทางเลือก คือเจาะเลือด ผู้ป่วย แม่ และยาย ตัง้แต่ครัง้แรกเลยถ้าทาํได้ 

• ผู้ชายท่ีเป็นโรคมกัจะไมมี่ครอบครัว เน่ืองจากเจบ็ป่วยและมกัเสียชีวิตก่อนวยัท่ีจะแตง่งาน  แตห่ากมีลกู ถ้ามีลกูชายก็

ไมเ่ป็นโรคเน่ืองจากให้โครโมโซมวายแก่ลกูชาย ถ้ามีลกูสาวก็จะเป็นพาหะทกุคน 

• ผู้หญิงท่ีมียีนแฝงหรือเป็นพาหะนัน้มีโอกาสเส่ียงของลกูท่ีจะเป็นโรคดงัแสดงใน รูปท่ี 7-4 จะเหน็วา่ หากมีลกูชาย

โอกาสลกูชายปกตร้ิอยละ 50 และโอกาสลกูชายเป็นโรคร้อยละ 50  หากมีลกูสาว ลกูสาวทกุคนไมเ่ป็นโรค แตล่กูสา ว

มีโอกาสเป็นพาหะร้อยละ 50  หากต้องการมีลกูควรปรึกษาแพทย์ผู้ เช่ียวชาญก่อนตัง้ครรภ์ เพ่ือร่วมวางแผนการตรวจ

วินิจฉยัทารกในครรภ์ ทัง้นีแ้พทย์อาจแนะนําเจาะนํา้คร่ําหรือเจาะชิน้เนือ้รก เม่ืออายคุรรภ์ประมาณ 3-4 เดือน  
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รปูท่ี 7-4 แผนภมูแิสดงโอกาสเสีย่งของการมลีกูเป็นภาวะกลา้มเน้ือเสื่อมพนัธุกรรม หากผูห้ญงิมยีนีแฝง 

กรณีท่ีมีผู้ป่วยหลายคนในครอบครัว ดงัแสดงในรุปท่ี 7-5 แสดงให้เห็นวา่ เร่ิมจากผู้ ป่วยคนแรก (ลกูศรท่ี 1) ท่ี

ได้รับการวินิจฉยั ภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธกุรรมจากอาการและยืนยนัด้วยการตรวจยีน จากผู้ ป่วยหนึง่คนทําให้สามารถ

ค้นหายีนผิดปกตใินสมาชิกผู้หญิงในครอบครัววา่มียีนแฝงท่ีตําแหนง่นัน้หรือไม ่ดงันี ้ 

• แมแ่ละพ่ีสาวของผู้ ป่วยมียีนแฝง ซ่ีงมีโอกาสท่ีทัง้สองคนจะมีลกูชายเป็น ภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรมหรือลกูชาย

ปกตก็ิได้ หากมีลกูสาวมกัจะไมเ่ป็นโรค 

• น้องสาวของผู้ ป่วย ไมมี่ยีนแฝง ทําให้สามารถบอกได้วา่นา่จะไมมี่ลกูเป็นภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรม  

• น้องชายคนเลก็ท่ีอาย ุ5 เดือน หากไมไ่ด้ตรวจเลือดหรือตรวจยีนเราจะยงัไมรู้่วา่จะเป็นโรคนีห้รือไมจ่นกวา่จะอาย ุ 3-4 

ปีท่ีผู้ ป่วยจะเร่ิมแสดงอาการ แตใ่นเดก็ชายรายนีห้ากต้องการรู้ลว่งหน้าก็สามารถตรวจยีนเพ่ือยืนยนัวา่เป็นหรือไมเ่ป็น

โรคได้ การรู้ลว่งหน้าก่อนแสดงอาการอาจมีประโยชน์ในกรณีท่ีมียาป้องกนัการเกิดแสดงอาการในอนาคต แตถ้่าไมมี่

ยาดงักลา่วการรู้ลว่งหน้าก็อาจทําให้ครอบครัวย่ิงกงัวลใจทกุข์ใจลว่งหน้าเชน่กนั ดงันัน้ทัง้แพทย์และครอบครัว

จําเป็นต้องชัง่นํา้หนกัวา่จะตรวจก่อนแสดงอาการดีหรือไม ่ผลดีผลเสียอยา่งไร ทําใจรับได้หรือไม ่

• ลกูพ่ีลกูน้องของผู้ ป่วยได้รับการตรวจวา่มียีนแฝง (ลกูศรท่ี 2) และขณะนีต้ัง้ครรภ์ได้ 4 เดือน ได้แจ้งข้อมลูการมียีนแฝง

นีแ้ก่สตูแิพทย์ตัง้แตแ่รกท่ีฝากครรภ์ จงึได้รับการเจาะนํา้คร่ําเพ่ือสกดัดีเอ็นเอตรวจยีนของทารกในครรภ์วา่เป็น ภาวะ

กล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรมหรือไม ่เพ่ือการตดัสินใจทางเลือกในการดแูลลกูในครรภ์ตอ่ไป     

• จากตวัอยา่งดงักลา่ว ชีใ้ห้เห็นประโยชน์ของการตรวจหาสารพนัธุกรรมในภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรมตอ่สมาชิกใน

ครอบครัวจนถึงญาตพ่ีิน้องในตระกลู เพ่ือให้มีการวางแผนลว่งหน้า และป้องกนัการเกิด ภาวะ กล้ามเนือ้เส่ือม

พนัธุกรรมซํา้อีกในครอบครัว 

          

X 

X 
ลกูชายเป็นโรค 

 

ลูกสาวปกตแิละ  

ไมเ่ป็นพาหะโรค 

ลกูชายปกต ิ

 

ลูกสาวปกตแิต่เป็นพาหะ 

  

X X Y 

X X X Y Y X X 
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 XX 

  XX 

อาย ุ25 ปี 

 

XX   XY  XY   XX 

    XY    
ผู้ ป่วยคนแรก

ท่ีมาพบแพทย์ 

ตัง้ครรภ์ 4 เดือน                      

เจาะตรวจนํา้คร่ํา                     

เพ่ือค้นหาโรคตัง้แตอ่ยูใ่นครรภ์ 

  XX 

 

รูปท่ี 7-5 แผนภมูแิสดงตวัอยา่งครอบครัวผู้ ป่วยภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรม แสดงให้เห็นหญิงท่ีมียีนแฝงและการเกิดโรคซํา้ในตระกลู 

XY ผูช้ายปกต ิ    XY ผูช้ายเป็นโรค   

XX ผูห้ญงิปกต ิ   XX ผูห้ญงิมยีนีแฝง 

   XX 

  XX 

 

  XY 

  XY 

  XY     XY 
เดก็ชาย     

อาย ุ5 เดือน 

รอผลตรวจ 

  XY 

1 

2 
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  XX 

พบผู้ ป่วยสงสยักล้ามเนือ้เส่ือมพนัธกุรรม 

สง่ตรวจเอนไซม์กล้ามเนือ้ CK 

CK ปกต ิไมใ่ชก่ล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรม CK สงู นา่จะเป็นกล้ามเนือ้เส่ือม

พนัธุกรรม รอผลตรวจยืนยนั 

ดแูล/สง่ตอ่ตามระบบท่ีมีอยู่ 

จดทะเบียนความพิการแตกํ่าเนิด 

เก็บเลือดสง่สว่นกลาง*** 

รอรับใบยืนยนัการเป็นโรคของผู้ ป่วย 

ตดิตามเจาะเลือดแมแ่ละพ่ีน้องเพศหญิง

ของแม ่

ไมเ่ป็น 

เป็น 

ให้คําปรึกษาทางพนัธศุาสตร์ 

ฟืน้ฟ ู

รอรับผลตรวจของผู้หญิง พร้อมบตัร

ประจําตวัของผู้หญิงวา่เป็นหรือไมเ่ป็น

พาหะ ซึง่จะมีคําแนะนําในบตัร  

ให้คําแนะนําตามในบตัร 

• โอกาสเส่ียงลกูเป็นโรคแตล่ะท้องร้อยละ 25  

• แนะนําเจาะนํา้คร่ําท่ีโรงพยาบาลนัน้สง่มา 

• ตรวจยีนท่ีแลบกลางเพ่ือวินิจฉยัโรคของทารก

ในครรภ์ทกุท้อง 

• ทนัทีท่ีรู้วา่ท้อง ให้ตดิตอ่พยาบาลประจํา

โครงการช่ือ___________________________ 

เบอร์โทรศพัท์ตดิตอ่_____________________ 
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***การส่งเลือดเพ่ือตรวจยีน   

• เจาะเลือดผู้ ป่วยใสห่ลอดท่ีมีสารกนัเลือดแข็งชนิด EDTAจํานวน 3-5 ml จํานวน 1 หลอด 

• สง่ไปรษณีย์ EMS พร้อมใบบนัทกึความพิการแตกํ่าเนิดมาท่ี  

o ศ.พญ.ดวงฤดี วฒันศริิชยักลุ หนว่ยเวชพนัธศุาสตร์ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพ 10400 และโทรแจ้งท่ีหนว่ยเวชพนัธุศาสตร์ โทร.

02-2012782-3 หรือ 

o ศ.พญ.พรสวรรค์ วสนัต์ หนว่ยเวชพนัธศุาสตร์ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริิ

ราชพยาบาล กรุงเทพ 10700 และโทรแจ้งท่ีหนว่ยเวชพนัธุศาสตร์ โทร 02-4195675  

 

• แพทย์ ตรวจร่างกาย สัง่ตรวจระดบัเอนไซม์กล้ามเนือ้ (ซีเค , creatine kinase) ชกัประวตัแิผนภมูิ

ครอบครัว สัง่เจาะเลือดเพ่ือสง่มาสว่นกลางเพ่ือตรวจยีน 

ถ้ามี  เก็บเลือดผู้ ป่วย แม ่ยาย และพ่ีน้องท่ีเป็นหญิงของแม่ 

ถ้าไม่มี  เก็บเลือดผู้ ป่วย แม ่(ถ้าเก็บเลือดยายงา่ยก็เก็บมาด้วย)  

• พยาบาลวิชาชีพ (ท่ีได้รับการอบรม) ชกัประวตัแิผนภมูิครอบครัวหากแพทย์ไมส่ะดวก ลงทะเบียน  

- รอรับทราบผลตรวจของครอบครัวนัน้ หากหญิงคนใดท่ีควรได้รับการตรวจยีนแตย่งัไมไ่ด้ตรวจ ให้

ตดิตอ่พยาบาลประจําโครงการเพ่ือเก็บเลือดตรวจ  

- ตดิตามแนะนําให้ผู้ ป่วยได้รับการฟืน้ฟใูนชมุชน 

- ตดิตามผู้หญิงในครอบครัว ดตูามบตัรผลตรวจพาหะ  

o ถ้าไมเ่ป็นพาหะให้ฝากและคลอดตามปกตปิกต ิ 

o ถ้าเป็นพาหะให้ฝากท้องรพ.ศนูย์เพ่ือได้วางแผนตรวจทารกในครรภ์  

• นกักายภาพบําบดั (ท่ีได้รับการอบรม) ให้คําแนะนํากายภาพบําบดัท่ีสามารถทําได้ในระดบัชมุชน 

พร้อมแนะนําการจดัหา/ทําเองในชมุชน  

• นกัสงัคมสงเคราะห์ แนะนําจดทะบียนคนพกิาร และเข้ากลุม่คนพกิารทํางานตามความสามารถ 

 

*** การจดทะเบียนความพกิารแต่กาํเนิด ใช้แบบสําหรับบนัทกึความพิการแตกํ่าเนิดสําหรับโรคกล้ามเนือ้

เส่ือมพนัธุกรรม  (แบบท่ี 3) ควรทําเม่ือพบผู้ ป่วยทัง้ในชมุชน และในสถานพยาบาล เม่ือบนัทกึแล้วสง่ตอ่

แบบฟอร์มนัน้มาพร้อมกบัผู้ ป่วยท่ีต้องการได้รับการดแูลเพิ่มเตมิในสถานพยาบาลระดบัท่ีสงูขึน้ กมุารแพทย์

โรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัรวบรวมแบบฟอร์มบนัทกึความพิการแตกํ่าเนิดสง่มายงัแตล่ะ

ศนูย์ทกุ 3 เดือนได้แก่ 

สปสช. เขต 1 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
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สปสช. เขต 3 คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

สปสช. เขต 6 วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า/คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  

สปสช. เขต 7 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

สปสช. เขต 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

สปสช. เขต 4 สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนีิ 

สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

 

รูปท่ี 7-6 ภาพแนะนําการกายภาพและกิจกรรมบาํบัดท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละช่วงของโรค 
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การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวด้านจิตใจ  

 ภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรมเป็นความเจ็บป่วยเรือ้รังและเป็นวิกฤตท่ีรุนแรงของทัง้ครอบครัว มี

ผลตอ่สภาพจติใจและร่างกายของผู้ ป่วยอยา่งมาก เน่ืองจากผู้ ป่วยเป็นเดก็อยูใ่นวยักําลงัเจริญเตบิโตและ

พฒันาการทัง้ด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์และสงัคม การเจบ็ป่วยท่ีเกิดขึน้มไิด้มีผลเฉพาะตอ่ตวัเดก็ป่วย

เทา่นัน้ แตย่งัจะมีผลกระทบตอ่สมาชิกทกุคนในครอบครัวด้วย เน่ืองจากเดก็เป็นท่ีรักและเป็นจดุศนูย์กลาง

ความสนใจของทกุคนในครอบครัว การเจบ็ป่วยด้วยโรคนีจ้งึเป็นภาวะคกุคาม และก่อให้เกิดความเครียด

สําหรับตวัผู้ ป่วยเองและทกุคนในครอบครัว  

ผลกระทบต่อผู้ป่วยภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพันธุกรรม 

1. ด้านร่างกาย การเจริญเตบิโตอาจปกต ิแตจ่ะขาดโอกาสในการพฒันาร่างกาย เพราะมีสาเหตจุากการ

ท่ีสภาวะของโรคดําเนินไปและจากการเกิดภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลาท่ีเจบ็ป่วยยาวนาน การกลบัเข้า

รับการรักษาซํา้แล้วซํา้อีก การเผชญิตอ่การตดิเชือ้บอ่ยๆ และจากยาท่ีใช้รักษาโรค หรือมีความพกิาร

บกพร่องเพิม่ขึน้เร่ือยๆ ต้องใช้เวลาในการรักษาโรคนาน ผู้ ป่วยจะถกูจํากดัการออกกําลงักาย ทําให้

ขาดโอกาสตา่งๆ เม่ือเทียบกบัเดก็อ่ืนๆ ท่ีมีร่างกายสมบรูณ์ การเจริญเตบิโตท่ีมีความพกิารเพิม่ขึน้

เร่ือยๆ จะสง่ผลให้ผู้ ป่วยมีภาพลกัษณ์ท่ีไมดี่ตอ่ร่างกายตนเองโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเดก็โตท่ีมีความรู้

ความเข้าใจมากขึน้กวา่วยัเดก็เลก็ 

2. ด้านสตปัิญญา  กวา่ร้อยละ 90 ผู้ ป่วยภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธกุรรมมีสตปัิญญาปกต ิแตผู่้ ป่วยอาจ

ต้องขาดเรียนเพราะเดนิไมไ่หว ไมมี่ระบบท่ีจะชว่ยเหลือในการเดนิทางไปโรงเรียน ไมส่ามารถขึน้บนัได

และไมมี่ลิฟท์ท่ีจะชว่ยในการขึน้ไปท่ีห้องเรียนได้ การท่ีไมส่ามารถร่วมกิจกรรมหรือเลน่กบัเพ่ือนๆได้ 

ทําให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้และมีผลตอ่การเจริญเตบิโตของสมอง สง่ผลให้พฒันาการทาง

สตปัิญญาช้าลงหรือหยดุชะงกั และยงัมีผลตอ่ความพร้อม ความจํา และแรงจงูใจของผู้ ป่วยด้วย 

3. ด้านอารมณ์  ระยะเวลาการเจบ็ป่วยท่ียาวนาน อาจทําให้ผู้ ป่วยจะรู้สกึวา่ตนเองไมมี่คณุคา่และมี

ความวิตกกงัวลสงู ผู้ ป่วยอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบอ่ยครัง้โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในระยะ

ท้ายของโรค ในภาวะวิกฤตนีผู้้ ป่วยจะเสียความสมดลุได้งา่ย เกิดผลกระทบตอ่พฒันาการทางด้าน

อารมณ์และอ่ืนๆได้ ผู้ ป่วยจะมีความทกุข์ทรมานจากการท่ีต้องอยูโ่รงพยาบาลนานและการท่ีความ

พิการบกพร่องเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ต้องหยดุเรียน ถกูจํากดัการเคล่ือนไหว เป็นต้น สิ่งเหลา่นีจ้ะสง่ผลตอ่

จิตใจ อารมณ์ และการดําเนินชีวิตในสงัคมของผู้ ป่วย ทําให้มีลกัษณะไมเ่ป็นตวัของตวัเอง วิตกกงัวล 

แยกตวั หงอยเหงา ต้องการความสนใจจากผู้ใกล้ชดิ บางคนอาจแสดงอาการขดัขืนและปฏิเสธการ

รักษา โดยเฉพาะเม่ือยา่งเข้าสูว่ยัรุ่น ซึง่เป็นวยัท่ีกําลงัค้นหาความเป็นตวัของตวัเองเพ่ือพฒันาไปเป็น

ผู้ใหญ่ในอนาคต 

4. ด้านสังคม การท่ีกล้ามเนือ้ออ่นแรงลงเร่ือยๆ ผู้ ป่วยต้องพึง่พาบดิามารดามากขึน้เร่ือยๆ อายเพ่ือน ไม่

อยากเลน่กบัเพ่ือน ไมอ่ยากไปโรงเรียน อาจมีลกัษณะก้าวร้าว ตอ่ต้านสงัคม ทําให้เพ่ือนไมอ่ยากเลน่
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ด้วย ต้องถกูแยกจากเพ่ือนและสงัคมเป็นเวลานาน บางคนอาจไมมี่ความมัน่ใจในตนเอง ปรับตวัเข้า

กบัสงัคมได้ยาก 

5. ด้านบุคลิกภาพ เน่ืองจากการถกูจํากดักิจกรรมหรือต้องนัง่รถเข็น ทําอะไรได้ไมท่ดัเทียมเพ่ือน และจะ

รู้สกึเป็นปมด้อย ถ้าบดิามารดามีการเลีย้งดท่ีูไมถ่กูต้อง ก็อาจทําให้ผู้ ป่วยมีบคุลกิภาพแบบไมม่ัน่ใจ

และมกัแยกตวัจากสงัคม 

ผลกระทบต่อครอบครัว 

“หากเปรียบครอบครัวเป็นเสมือนบอ่นํา้” ถ้ามีสิ่งหนึง่สิ่งใดหลน่ไปในนํา้ นํา้จะกระเพ่ือมและขยาย

วงออกไปเร่ือยๆ เชน่เดียวกนักบัครอบครัว การท่ีมีผู้ ป่วยเป็นกล้ามเนือ้ เส่ือมพนัธุกรรมเพียง 1 คน ยอ่ม

สง่ผลทกุด้านคือ ชีวิตประจําวนัท่ีเปล่ียนแปลงไป เพราะต้องเสียสละเวลามาดแูลผู้ ป่วยมากขึน้ตามอาการ

ของโรค การทํามาหากินก็ยอ่มฝืดเคือง รายได้ก็ต้องน้อยลง ก่อให้เกิดความเครียด อารมณ์และจติใจ

เปล่ียนแปลง อาจทําให้ความสมัพนัธ์ในครอบครัวและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนเสียได้ 

 

ปฏิกิริยาของบิดา-มารดาเม่ือทราบว่าลูกป่วยเป็นภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพันธุกรรม 

 ระยะท่ี 1 ช็อคและปฏิเสธ  (Shock and Denial) เป็นปฏิกิริยาปกตท่ีิเม่ือพอ่แมท่ราบวา่ลกูของ

ตนเองเป็นภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธกุรรมมกัจะตกใจและรับไมไ่ด้ ย่ิงถ้าแมมี่ภาวะพาหะด้วยแล้ว ก็ย่ิงยาก

ตอ่การท่ีจะทําใจได้ วา่ตนเป็นผู้ ถ่ายทอดยีนผิดปกตใิห้ลกู และทําไมเร่ืองร้ายแรงนีต้้องเกิดกบัลกูของ

ตนเองด้วย 

ระยะท่ี 2 การปรับตัว (Adjustment) เม่ือทราบวา่โรคนีเ้ป็นอยา่งไร มีความเข้าใจในตวัโรคมาก

ขึน้ พอ่แมจ่ะเร่ิมเห็นความเป็นไปได้และทิศทางในการดแูลผู้ ป่วย จะมีการลองผิดลองถกู เพ่ือชว่ยให้ลกูมี

ความสขุสบายและอยูก่บัสิง่แวดล้อมให้ได้ตามปกต ิอาจจะทําได้ดีหรือไมก็่ตาม ซึง่ระยะนีท้กุคนใน

ครอบครัวต้องชว่ยกนัอยา่งมาก เพ่ือมใิห้เกิดความขดัแย้งท่ีนําไปสูค่วามไมส่บายใจเพิม่ขึน้อีก ภาวะ

อารมณ์ในชว่งนีจ้ะเกิดมีขึน้ได้หลายอยา่ง แตจ่ะผา่นไปได้ถ้ามีความรัก ความอดทนและอดกลัน้ใน

ครอบครัว 

ระยะท่ี 3 ระยะของความเข้าใจและยอมรับความจริง  (Reintegration and Acceptance) เม่ือ

ได้ปรับตวัมาระยะหนึง่ ทกุคนจะเร่ิมเห็นตามความเป็นจริงวา่ อะไรท่ีเป็นไปได้อยา่งท่ีตนต้องการ และอะไร

ท่ีไมอ่าจปรับเปล่ียนให้เป็นไปได้ดงัใจต้องการ การดแูลผู้ ป่วยจะดําเนินไปอยา่งสงบและราบร่ืนมากขึน้ 

ความกดดนัลดลง แตจ่ะมีความสขุมากขึน้ เพราะลดการยดึตดิจากสิง่ท่ีตนได้ลองพยายามแล้วมอิาจ

เป็นไปได้ สมาชิกครอบครัวจะมีการหนัหน้าเข้าหากนั เข้าใจกนั ดแูลซึง่กนัและกนัมากขึน้นอกเหนือ จาก

การชว่ยดแูลผู้ ป่วย  

การปรับตัวของผู้ป่วยต่อการป่วยเป็นภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพันธุกรรม 

1. สามารถปรับตัวได้ดีและมองโลกแง่ดี  ผู้ ป่วยสามารถดําเนินชีวิตได้เป็นอยา่งดี เป็นปกตสิขุตาม

ศกัยภาพของตนเองท่ีมีอยู ่ยอมรับการรักษา ยอมรับประทานยา ให้ความร่วมมือ และปฏิบตัติวัในการ
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รักษาอยา่งเคร่งครัด แสวงหาสิง่ท่ีชว่ยในการสนบัสนนุ อาจจะหาข้อมลูจากแพทย์ พยาบาล หรือผู้ อ่ืน 

เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและรับรู้ถึงการปฏิบตัท่ีิถกูต้อง 

2. เกิดความรู้สึกแตกต่างและรู้สึกด้อย  ผู้ ป่วยจะรู้สกึวา่ตนเองแตกตา่งจากเดก็ปกตคินอ่ืน ทําอะไรได้

ไมท่ดัเทียมเพ่ือน มกัจะมองโลกในแง่ลบ รู้สกึวา่ตนเองด้อยคา่ เกิดความแปรปรวนด้านจิตใจและ

อารมณ์ เน่ืองจากความพิการท่ีเกิดขึน้ภายหลงั ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงของชีวิต 

หน้าท่ีทางร่างกาย กายภาพ บทบาทหน้าท่ี กิจวตัรประจําวนั บทบาททางสงัคม อาจได้รับการตีตรา

จากสงัคม (social stigmatization) 

เป้าหมายในการช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพันธุกรรม 

ในการดแูลผู้ ป่วย ภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรม  วตัถปุระสงค์หลกัท่ีผู้ให้คําปรึกษาด้านพนัธุ

ศาสตร์พงึมุง่หวงัให้บรรล ุได้แก่ 

1. ผู้ ป่วยหรือญาตขิองผู้ ป่วยมีความกลวั โกรธ กงัวล ซมึเศร้า สงสยั ลดน้อยลง  

2. ความสมัพนัธ์ในครอบครัวท่ีดีขึน้ 

3. ผู้ ป่วยหรือญาตขิองผู้ ป่วยปรับตวัได้ จะมีสภาวะอารมณ์มัน่คงและคงท่ี  

การช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพันธุกรรม 

1. ส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัยและความเหมาะสมของผู้ป่วย 

การรักษาผู้ ท่ีเป็นโรคนีเ้ป็นเพียงการประคบัประคองเพ่ือให้เดก็มีชีวิตได้ยืนยาวท่ีสดุ และประกอบ

กิจกรรมได้ใกล้เคียงปกต ิรวมทัง้คงความสามารถในการเดนิให้นานท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ โดยเน้นท่ีการ

ป้องกนัภาวะแทรกซ้อนท่ีจะเกิดขึน้ และดแูลด้านสขุอนามยัทัว่ไปของผู้ ป่วย เชน่ การดแูลเร่ืองอาหารและ

การทําความสะอาดฟัน เป็นต้น การให้ภมูคิุ้มกนัตามปกต ิพยายามให้เดก็ได้ไปโรงเรียน ให้เดก็ได้

ชว่ยเหลือตนเองให้มากท่ีสดุ 

การท่ีจะทําในสิง่ดงักลา่วได้ต้องเร่ิมต้นท่ีการสง่เสริมให้ครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัโรค 

การตดิตามผลการรักษาและการเน้นให้เหน็ความสําคญัของการตดิตามผลการรักษา หากบคุลากรทางการ

แพทย์ชว่ยหาสิ่งท่ีชว่ยสนบัสนนุครอบครัวให้มีจดุยืนท่ีเข้มแข็ง และคอ่ยๆชว่ยประคบัประคองให้ครอบครัว

สามารถปรับตวักบัภาวะวิกฤตจากการเจบ็ป่วยเรือ้รังของบตุร สง่เสริมให้ครอบครัวปรับตวัได้ดีตอ่การ

เจบ็ป่วยเรือ้รังของผู้ ป่วย สง่เสริมความสามารถของครอบครัวในการดแูลผู้ ป่วย จะเป็นการชว่ยลดความ

วิตกกงัวลและความกลวัของครอบครัว ตลอดระยะเวลาท่ีต้องดแูลผู้ ป่วย ซึง่ต้องคํานงึถึงบริบทและ

สิ่งแวดล้อมของผู้ ป่วยและครอบครัวด้วย ต้องไมลื่มท่ีจะสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัวและการมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

2. การดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

 เน่ืองจากการดําเนินโรคคอ่นข้างรุนแรง เพราะมีการออ่นแรงของกล้ามเนือ้และลีบลง โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงบริเวณตะโพก ต้นขาและต้นแขน มกัพบวา่มีนอ่งใหญ่และแข็งผิดปกต ิ (pseudohypertrophy) อนั

เกิดจากมีใยพงัผืดและไขมนัเข้าไปแทนท่ีกล้ามเนือ้ท่ีเส่ือมสลายไป อาการออ่นแรงจะเป็นมากขึน้เร่ือยๆ จน
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ในท่ีสดุก็จะลกุขึน้ยืนลําบาก ต้องใช้มือยนัพืน้หรือหน้าขา เน่ืองจากมีกล้ามเนือ้รอบตะโพกออ่นแรง ผู้ ป่วย

จงึมกัยืนกางขาและแอน่หลงั เพ่ือปรับสมดลุนํา้หนกั และมีทา่เดนิขาปัดออกด้านข้างเหมือนเป็ด 

(waddling gait) 

เม่ือผู้ ป่วยเร่ิมมีปัญหาข้อยดึตดิ และมีอาการออ่นแรงมากจนยืนและเดนิเองไมไ่ด้ ให้พิจารณาใช้

กายอปุกรณ์ชว่ย (orthosis) โดยต้องคํานงึถึงประโยชน์ใช้สอยและนํา้หนกัของอปุกรณ์นัน้ด้วย เพ่ือให้

ผู้ ป่วยสามารถใช้งานได้ตามสภาวะของโรค ผู้ ป่วยกลุม่นีม้กัไมส่ามารถใช้เคร่ืองชว่ยเดนิ เชน่ ไม้คํา้ยนัรักแร้ 

เน่ืองจากกล้ามเนือ้สะบกัและแขนออ่นแรงเชน่กนั 

ตอ่มาเม่ือมีอาการออ่นแรงมากขึน้ จนไมส่ามารถเดนิได้ ควรให้ใช้รถเข็น ซึง่จะชว่ยให้ผู้ ป่วยไปไหน

มาไหนได้อีกระยะหนึง่ แทนการนัง่หรือนอนอยูท่ี่เตียง โดยเลือกรถเข็นให้เหมาะสมกบัผู้ ป่วย เพ่ือไมใ่ห้เกิด

ปัญหาแทรกซ้อน รถเข็นท่ีไมเ่หมาะคือรถเข็นท่ีมีพนกัพิงหลงัท่ีออ่นนุม่หรือมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะอาจ

ทําให้กระดกูสนัหลงัคดมากขึน้ เป็นต้น ส่วนรถเขน็ท่ีเหมาะสมควรเป็นรถเขน็ที่มีขนาดพอดกัีบตวั

ผู้ป่วย มีสายรัดหรือเข็มขัดเพ่ือป้องกันล่ืนไถลและอุบัตเิหตุ ถ้าเป็นชนิดที่ผู้ป่วยสามารถปรับการ

ใช้ได้เองกย็ิง่ด ี 

เม่ือถึงระยะสดุท้ายของชีวิต การดแูลรักษาเป็นการพยาบาลทัว่ไป รวมทัง้การบริหารยืดดดัข้อตอ่ 

เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาข้อยดึตดิ ซึง่จะเป็นอปุสรรคตอ่การดแูลสขุอนามยั และควรทํากายภาพบําบดัทรวงอก

สม่ําเสมอ โดยการจดัทา่ทางเคาะปอด เพ่ือระบายเสมหะ และฝึกการหายใจให้ลกึเตม็ท่ีถึงท้อง จะทําให้

ปอดมีการขยายตวัดี ร่างกายได้รับออกซเิจนเตม็ท่ี ป้องกนัการตดิเชือ้ของระบบหายใจ 

3. บทบาทของคุณครูและโรงเรียน 

ในชว่งวยัท่ีผู้ ป่วยยงัสามารถไปโรงเรียนได้  คณุครูและโรงเรียนมีบทบาทสําคญัในการดแูลผู้ ป่วย

โดยเฉพาะสภาพจิตใจ ให้ผู้ ป่วยได้อยูใ่นชีวิตประจําวนัได้อยา่งปกตเิหมือนเดก็อ่ืนทัว่ไป  อาจต้องจํากดัการ

เรียนวิชาท่ีต้องออกแรง เชน่ พลศกึษา และจดัให้ผู้ ป่วยได้รับความสะดวกในการขึน้ชัน้เรียน  เชน่ ห้องเรียน

อยูช่ัน้ลา่ง  ผลดัเวรเพ่ือนชว่ยกนัพยงุหรืออุ้มเข้าชัน้เรียน  อนญุาตให้ผู้ปกครองพาเข้าชัน้เรียนได้  เป็นต้น  

การได้รับความเข้าใจจากครูและเพ่ือนร่วมชัน้ทําให้ผู้ ป่วยมีสขุภาพจติท่ีดี  พร้อมจะเผชิญกบัตวัโรคของ

ผู้ ป่วย  ตอ่เม่ือชว่งหลงั  เม่ือผู้ ป่วยเดนิด้วยตวัเองไมไ่ด้และมีข้อจํากดัมากขึน้  ผู้ ป่วย  ผู้ปกครอง  พร้อมทัง้

คณุครูมีความคดิเห็นร่วมกนัวา่  การไปโรงเรียนทําให้ดแูลตวัผู้ ป่วยได้ลําบาก  เป็นเวลาท่ีอยูบ้่านนา่จะ

เหมาะสมกวา่ ก็ให้ตดัสินใจร่วมกนั โดยให้ยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง 

โดยสว่นใหญ่  ผู้ ป่วยภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรมมกัเข้าเรียนชัน้อนบุาลจนถึงชัน้ประถมต้น  

มากน้อยขึน้อยูก่บัการดําเนินของโรคกล้ามเนือ้ออ่นแรง ภาวะแทรกซ้อน  อีกทัง้สภาพครอบครัว  คณุครูและ

โรงเรีย น แพทย์อาจชว่ยสรุปประวตัเิก่ียวกบัโรค การรักษา การดแูล ข้อจํากดัในการออกกําลงักาย และ

ปัญหาเฉพาะในแตล่ะราย เพ่ือให้คณุครูและเพ่ือนได้เข้าใจ พร้อมท่ีจะใช้ชีวิตอยูร่่วมกนัอยา่งปกตสิขุ 

  เม่ือผู้ป่วยอยู่บ้าน  ครอบครัวก็ยงัคงต้องสง่เสริมให้ผู้ ป่วยได้รับการเรียนรู้ให้ได้มากท่ีสดุ อาจหา

กิจกรรมท่ีผู้ ป่วยชอบ อา่นหนงัสือ ดทีูวีรายการท่ีมีสาระ โดยท่ีผู้ปกครองหรือสมาชกิในครอบครัวอยูด้่วย 
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เพ่ือมิให้ผู้ ป่วยต้องอยูค่นเดียว จะได้มีการพดูคยุ อบรม สัง่สอนเร่ืองราวตา่งๆท่ีมีอยูใ่นโลกกว้างให้ผู้ ป่วยได้

เรียนรู้ เปิดโอกาสให้มีการซกัถาม แสดงความคดิเหน็ หากิจกรรมให้ผู้ ป่วยทําท่ีไมย่ากหรือสามารถเพิม่

รายได้เล็กๆน้อยๆ กิจกรรมควรเป็นกิจกรรมท่ีทกุคนในครอบครัวสามารถทําร่วมกนัได้ ก็จะทําให้ผู้ ป่วยไม่

รู้สกึแปลกแยก 

 เม่ือผู้ป่วยก้าวเข้าสู่วัยรุ่น  การท่ีอยากจะพฒันาความเป็นผู้ใหญ่ ควรสง่เสริมหรือเอือ้อํานวยให้

ผู้ ป่วยได้ทําในสิ่งท่ีอยากทําเชน่ การออกแบบหรือประดษิฐ์รถเข็นให้เหมาะสมกบัตนเอง การไปร่วม

กิจกรรมกบักลุม่คนพิการท่ีอยูต่ามมลูนิธิฯ ตา่งๆ ซึง่อาจจะมีกิจกรรมท่ีทําให้เพิ่มรายได้ให้แก่ตนและ

ครอบครัว เป็นต้น ผู้ เขียนเคยมีประสบการณ์จากผู้ ป่วยรายหนึง่ท่ีเป็นวยัรุ่นอาย ุ 16 ปี อยูใ่นตา่งจงัหวดั ซึง่

คณุตายคณุยายและผู้ ป่วยเลา่ให้ฟังวา่ ชีวิตมีความสขุและรู้สกึมีคณุคา่มากขึน้เม่ือเขาได้เข้าร่วมกลุม่ชมรม

คนพกิารของอําเภอ เพราะได้มีโอกาสทําประโยชน์ ทําของขาย เงินรายได้สว่นหนึง่เข้ากองกลางชว่ยเหลือผู้

พิการรายอ่ืนๆ และอีกสว่นหนึง่เป็นรายได้จากนํา้พกันํา้แรงของตนเอง แม้จ ะเป็นจํานวนเงินเพียงเล็กน้อย

แตเ่ม่ือผสมกบัเงินเก็บท่ีได้รับจากคา่เบีย้เลีย้งคนพกิาร ก็สามารถนํามาใช้เป็นคา่ใช้จา่ยทําทางเทปนูให้

สามารถเข็นรถเข็นไปเข้าห้องนํา้ท่ีบ้านได้ 

 

 
รูปท่ี 7-7 ทางเทปนูท่ีผู้ ป่วยกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรมรายหนึง่ ใช้เงินทําขึน้จากคา่เบีย้เลีย้งคนพิการและ

อาชีพ 

 

4. การจัดชุมชนให้เหมาะสม 

ในอดีตท่ีผา่นมา เม่ือครอบครัวใดมีลกูท่ีเกิดมาพิการ ก็มกัจะหลบซอ่นไว้ในบ้าน มีความรู้สกึอาย 

กลวัเพ่ือนบ้านจะรู้ และสว่นมากจะเช่ือวา่เป็นเร่ืองของเวรกรรม คดิวา่ตนเองทําความไมดี่ไว้ จงึต้องชดใช้ 

นอกจากนีย้งัเข้าใจวา่เดก็พกิารทําอะไรไมไ่ด้ จงึทําให้หมดทกุอยา่ง หรืออาจจะตรงกนัข้ามคือไมส่นใจเลย 

ปลอ่ยไปตามยถากรรม ทัง้ๆท่ีความพกิารนัน้อาจไมม่ากนกั ถ้าได้รับการเลีย้งดท่ีูถกูต้อง ก็จะสามารถชว่ย

ชะลอความพกิารได้ การให้ความรู้พอ่แมจ่งึเป็นสิง่ท่ีสําคญัมาก ข้อท่ีควรแนะนําคือ ถ้าสงสยัวา่เดก็ผดิปกต ิ

ควรพาไปพบแพทย์ทนัที เพ่ือจะได้รับการประเมนิความสามารถในการเรียนรู้ การทํางานของอวยัวะตา่งๆ 



 

66 

 

และการรับรู้วา่มีความผดิปกตเิพียงใด เพ่ือประโยชน์ในการกระตุ้นพฒันาการเดก็ ถ้าตรวจพบความ

ผดิปกตไิด้เร็ว จะมีผลดีตอ่การกระตุ้นพฒันาการชองเดก็อยา่งมาก 

เน่ืองจากความเช่ือมีบทบาทสําคญั ตอ่ทศันคตแิละการกระทําของคนในชมุชน จงึมีความจําเป็น

อยา่งย่ิง ท่ีจะต้องสง่เสริมทศันคตใิห้ชมุชน ให้ยอมรับและเปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยได้เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆท่ีจดั

ขึน้ โดยการให้ข้อมลู และจดัให้มีการพบปะเพ่ือแลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนั อยา่งตอ่เน่ืองและ

สม่ําเสมอ เพ่ือให้ประชาชนในชมุชนเข้าใจเร่ืองความพิการและคนพิการอยา่งดีพอ ทําให้ไมรั่งเกียจและ

ยอมรับคนพกิารหรือผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรม 

ชุมชนท่ีเหมาะสมกับเดก็พิการ ควรมีลกัษณะดงันี ้

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบัความพกิารและคนพกิารอยา่งเพียงพอ  

2. ยอมรับและเปิดโอกาสให้เดก็พกิารเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆในสงัคม  

3. มีทศันคตท่ีิดีตอ่เดก็พกิารและครอบครัว  

4. ยอมรับเดก็พกิาร/คนพิการวา่เป็นสมาชิกของชมุชน ซึง่มีสิทธิเทา่เทียมกบัสมาชิกอ่ืน  

5. สนบัสนนุแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันาความเทา่เทียมกนัในชมุชน  

  

 

แนวคดิและหลักการของชุมชนท่ีเหมาะสมต่อคนพกิาร มีดงันี ้

4.1. ให้เดก็พิการ ครอบครัว และชมุชนมีสว่นร่วมอยา่งเตม็ท่ี  

4.2. เป็นสิ่งท่ีชมุชนต้องการ 

4.3. ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชมุชน 

5. ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เชน่ การใช้ภมูิปัญญาชาวบ้าน 

การจดัชมุชนให้เหมาะสมกบัเดก็พกิารนัน้ ผู้ เก่ียวข้องจะต้องระลกึไว้เสมอวา่ ชมุชน คือศนูย์กลาง

ของกิจกรรม ชมุชนควรจะเข้ามามีสว่นร่วมตัง้แตเ่ร่ิมแรก มีการอธิบายให้เข้าใจถึงปัญหาของความพกิาร 

แนวทางการแก้ปัญหา และประโยชน์ท่ีชมุชนจะได้รับ หรืออาจดงึดดูความสนใจของชมุชน โดยการเชิญ

บคุคลสําคญัในชมุชนมาร่วมประชมุ ปรึกษาหารือ โดยจะต้องเชิญชวนคนในชมุชนให้เข้าร่วมประชมุให้

มากท่ีสดุ ข้อสําคญัต้องไมลื่มเดก็พกิารและครอบครัว นอกจากนีก้ลุม่เป้าหมายท่ีควรให้ความสนใจเป็น

พิเศษ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีความสนใจกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาท้องถ่ิน รวมทัง้หวัหน้าหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีอยูใ่นชมุชน 

ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

ควรมีการเตรียมตวัก่อนการประชมุ โดยรวบรวมข้อมลูตา่งๆ เชน่จํานวนเดก็พิการท่ีมีในชมุชน และ

ปัญหาของเดก็พิการ เพ่ือชีแ้จงในท่ีประชมุ ตลอดจนควรเตรียมเหตผุลท่ีสามารถอธิบายวา่เหตใุดการจดั

ชมุชนจงึมีประโยชน์ตอ่เดก็พิการ ชมุชนจะได้รับประโยชน์อยา่งไร และเพราะอะไรจงึต้องให้เดก็พิการเข้า

ร่วมกิจกรรมในชมุชน 
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ขณะประชมุควรกระตุ้นให้สมาชิกได้พดู แสดงความคดิเห็น ความรู้สกึ สนบัสนนุและโน้มน้าวให้

สมาชกิเหน็ด้วยกบังานนี ้เม่ือตกลงกนัได้ก็ให้ตัง้คณะทํางานดงักลา่ว จากบคุคลท่ีให้ความสนใจจะ

ชว่ยเหลือเดก็พกิารและครอบครัว 

 แนวทางการจัดสรรทรัพยากรในชุมชนเพ่ือคนพกิาร 

5.1. ชกัชวนทรัพยากรบคุคล ให้มีสว่นร่วมในการดําเนินงานให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้  

5.2. สนบัสนนุครอบครัวเดก็พิการท่ีดแูลเดก็พิการอยูแ่ล้ว เพ่ือให้เป็นตวัอยา่งแก่ชมุชน  

5.3. สนบัสนนุเดก็พิการให้เรียนรู้และชว่ยเหลือตนเอง 

5.4. ใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีหาได้ในชมุชน นํามาประดษิฐ์เป็นเคร่ืองมือชว่ยในการดําเนินงาน  

 การจดัชมุชนให้เหมาะสมกบัเดก็พกิาร อาจมีความจําเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อมบางอยา่งใน

ชมุชน เพ่ือเอือ้โอกาสให้เดก็พิการในชมุชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสงัคมได้ เชน่ การจดัสนามเดก็เลน่ 

เพ่ือให้เดก็ปกตแิละเดก็พิการเลน่ร่วมกนัได้ การมีทางลาด และราวบนัได เพ่ือให้เดก็พิการได้เคล่ือนย้ายท่ี

ไปมาได้อยา่งปลอดภยั นอกจากนีน้โยบายของชมุชน ควรเปิดโอกาสให้เดก็พกิารได้เข้าร่วมเรียนกบัเดก็

อ่ืนๆในชมุชนนัน้ด้วย 

 แหล่งช่วยเหลือที่เหมาะสมกับเดก็และคนพกิาร  มีเพิ่มขึน้มากในปัจจบุนั แม้จะยงักระจายไม่

ทัว่ถึงทัว่ประเทศก็ตาม รายช่ือแหลง่ชว่ยเหลือตา่งๆ แสดงไว้ในหน้าสดุท้ายของคูมื่อเลม่นี ้นอกจากนี ้

แหลง่ข้อมลูอินเทอร์เน็ตมีจํานวนเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วซึง่เป็นประโยชน์ในการค้นคว้า หรือค้นหาแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในการดแูลผู้ ป่วยโรคท่ีเหมือนกนัหรือมีปัญหาคล้ายกนัได้  
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บทท่ี 8 

การวินิจฉัยก่อนคลอดและป้องกันการเกิดซํา้ 

แนวทางการให้การวินิจฉยัก่อนคลอด และป้องกนัการเกิดซํา้ของความพิการแตกํ่าเนิดทัง้ 5 โรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางที่ ผู้ป่วยรายใหม่

เข้ารับการดูแลรักษา 

หญิงตัง้ครรภ์กลุม่เส่ียงมาตรวจครรภ์ 

 

สงสยัความพิการ

แตกํ่าเนิด 

ให้การดแูลมารดาและทารกใน

ครรภ์ตามมาตรฐาน 

No 

Yes 

สง่ตวัหญิงตัง้ครรภ์มาตรวจ

วินิจฉยัเพิ่มเตมิในรพศ./

รพ.มหาวิทยาลยั 

ทํา Prenatal ultrasonography 

หรือ maternal serum screening 
 

No 

ยืนยนัการวินิจฉยั 

พบความพิการ

แตกํ่าเนิด 

ให้คําปรึกษาทางพนัธศุาสตร์ 

Yes 

Lethal anomaly 

ให้การดแูลระหวา่ง

ตัง้ครรภ์ตอ่ไป 

No 

Yes ยตุกิารตัง้ครรภ์ 

 

จดทะเบียนความพิการแตกํ่าเนิด 

คลอดและพบความ

พิการแตกํ่าเนิด 

Lethal anomaly 

Yes 

ไมช่ว่ยกู้ ชีพ 

 

ให้การดแูลความพกิารแต่

กําเนิดตามแตล่ะโรค 

1 

2 3 

4 

5 

6 
7 

8 9 

10 11 

12 13 

15 

16 

17 

No ให้การดแูล

ตามปกติ 

14 

Yes 

No 

Yes 

Yes 

No 

หญิงตัง้ครรภ์กลุม่เสี่ยงตอ่การมีบตุรเป็นโรคกล้ามเนือ้เสื่อมพนัธุกรรม 

• กลุม่อาการดาวน์ 

• หลอดประสาทไมปิ่ด 

• ปากแหวง่เพดานโหว ่

• แขนขาพิการแตกํ่าเนิด 

• กล้ามเนือ้เสื่อมพนัธุกรรม 
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รายละเอียด 

กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1. หญิงตัง้ครรภ์

กลุ่มเส่ียงมา

ตรวจครรภ์ 

- หญิงตัง้ครรภ์กลุม่เสี่ยงคือหญิงท่ีเคยมีบตุรมีความพิการแตกํ่าเนิด 

หรือมีญาติหรือคนในครอบครัวมีความพิการตกํ่าเนิดโรคใดโรค

หนึง่ใน 5 โรค 

- ให้การดแูลการตัง้ครรภ์ตามมาตรฐาน 

- ให้ความรู้เร่ืองความพิการแตกํ่าเนิดแตล่ะโรค 

- ให้คําแนะนําและอธิบายถงึความสําคญัของการตรวจวินิจฉยัก่อน

คลอด 

- หญิงท่ีเคยมีบตุรเป็นโรคกล้ามเนือ้เสือ่มพนัธุกรรมให้ข้ามไปข้อ 5 

แพทย์/สติูแพทย์ รพ.ชมุชน/รพ.

ทั่วไป 

2. Prenatal 

ultrasonography 

หรือ triple 

screening 

- กรณีท่ีหญิงมีความเสี่ยงมีบตุรพิการแตกํ่าเนิดชนิดหลอดประสาท

ไมปิ่ด ปากแหวง่เพดานโหว ่และความพิการแขนขา ให้คําแนะนํา

การตรวจวินิจฉยัก่อนคลอดโดยการทํา ultrasonography ก่อน

อายคุรรภ์ 22 สปัดาห์ ถ้าไมไ่ด้ทําให้ข้ามไปข้อ 7 

- กรณีท่ีเป็นหญิงกลุม่เสียงมีบตุรเป็นกลุม่อาการดาวน์ แพทย์อาจ

แนะนํา maternal serum screening 

แพทย์/สติูแพทย์ รพ.ชมุชน/รพ.

ทั่วไป 

3. สงสัยความพกิาร

แต่กาํเนิด 

- ให้การวินิจฉยัเบือ้งต้นวา่มีความพิการแตกํ่าเนิด 

- บนัทกึลงในแบบฟอร์มจดทะเบียนความพิการแตกํ่าเนิดตามแตล่ะ

ชนิด 

- ถ้าไมพ่บความพิการแตกํ่าเนิด ให้ข้ามไปข้อ 7 

แพทย์/สติูแพทย์ รพ.ชมุชน/รพ.

ทั่วไป 

4. ส่งตัวหญิง

ตัง้ครรภ์มาตรวจ

วินิจฉัยเพิ่มเตมิ

ในรพศ./รพ.

มหาวทิยาลัย 

- สง่ตวัหญิงตัง้ครรภ์มารับการตรวจวินิจฉยัเพ่ิมเติมตอ่ในรพศ./รพ.

มหาวิทยาลยั พร้อมทัง้แบบบนัทกึความพิการแตกํ่าเนิด 

แพทย์/สติูแพทย์ รพ.ชมุชน/รพ.

ทั่วไป 

5. ยนืยนัการวนิิจฉัย 

- ตรวจยืนยนัการวินิจฉยัในระดบัรพ.ศนูย์/รพ.มหาวิทยาลยั 

- รายท่ีสงสยักลุม่อาการดาวน์ ทําการเจาะนํา้คร่ําตรวจ 

- รายท่ีสงสยัหลอดประสาทไมปิ่ด ปากแหวง่เพดานโหว ่หรือแขนขา

พิการ ให้ทําการตรวจยืนยนัด้วย ultrasonography โดยสติูแพทย์

ผู้ ชํานาญ 

- รายท่ีสงสยัภาวะกล้ามเนือ้เสื่อมพนัธุกรรม ทําการเจาะนํา้คร่ํา 

หรือเจาะชิน้เนือ้รกสง่ตรวจท่ี 

สติูแพทย์รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 
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กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

• ศ.พญ.ดวงฤดี วฒันศิริชยักลุ หน่วยเวชพนัธุศาสตร์ ภาควิชา

กมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

กรุงเทพ 10400 และโทรแจ้งท่ีหน่วยเวชพนัธุศาสตร์ โทร.02-

2012782-3 หรือ 

• ศ.พญ.พรสวรรค์ วสนัต์ หนว่ยเวชพนัธศุาสตร์ ภาควิชากมุาร

เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพ 10700 

และโทรแจ้งท่ีหน่วยเวชพนัธุศาสตร์ โทร 02-4195675  

6. พบความพกิารแต่

กาํเนิด 
- ให้การวินิจฉยัยืนยนัความพิการแตกํ่าเนิด ทัง้ 5 โรค 

สติูแพทย์รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

7. ให้การดูแล

มารดาและทารก

ในครรภ์ตาม

มาตรฐาน 

- ให้การดแูลตามมาตรฐานการฝากครรภ์ 

แพทย์/สติูแพทย์ รพ.ชมุชน/รพ.

ทั่วไป/รพ.รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

8. จดทะเบยีนความ

พกิารแต่กาํเนิด 

- จดทะเบียนความพิการแตกํ่าเนิด บนัทกึข้อมลูเพ่ิมเติมตอ่จาก

โรงพยาบาลต้นทาง 

-  

สติูแพทย์รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

9. ให้คาํปรึกษาทาง

พันธุศาสตร์ 

- ให้คําปรึกษาทางพนัธศุาสตร์แกค่รอบครัว โดยครอบคลมุ 

o ธรรมชาติของโรค 

o โอกาสเกิดซํา้ 

o ภาวะแทรกซ้อน 

o การป้องกนัทติุยภมิู  

• ภาวะหลอดประสาทไมปิ่ด แนะนําให้โฟลิกเสริม 4,000 

ไมโครกรัมตอ่วนัในหญิงวยัเจริญพนัธุ์ท่ีมีประวติั

ครอบครัวมีภาวะหลอดประสาทไมปิ่ด อย่างน้อย 1 เดือน

ก่อนการตัง้ครรภ์จนสิน้สดุไตรมาสแรกของการตัง้ครรภ์

หรืออายคุรรภ์ได้ 12 สปัดาห์ 

o แนะนําทางเลือกในการยติุการตัง้ครรภ์ในกรณีท่ีความพิการ

นัน้รุนแรงถงึชีวิต 

สติูแพทย์รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

10.  Lethal anomaly 

- สติูแพทย์และกมุารแพทย์ลงความเห็นร่วมกนัวา่ความพิการแต่

กําเนิดรุนแรงถงึชีวิต 

- ถ้าไมรุ่นแรงถงึชีวิตให้ข้ามไปข้อ 12 

สติูแพทย์ กมุารแพทย์ รพ.ศนูย์/

รพ.มหาวิทยาลยั 
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กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

11. ยุตกิารตัง้ครรภ์ 

- พิจารณายติุการตัง้ครรภ์ หลงัจากได้ให้ข้อมลู และให้คําปรึกษา

ทางพนัธศุาสตร์ แกค่รอบครัว  

- อาจสง่ตวัผู้ ป่วยกลบัไปยติุการตัง้ครรภ์ท่ีรพ.ใกล้บ้าน 

- ให้การดแูลจิตใจมารดาก่อนและหลงัยติุการตัง้ครรภ์ 

- ให้คําแนะนําการตรวจวินิจฉยัก่อนคลอด 

- ให้คําแนะนําและการป้องกนัทติุยภมิูแก่มารดาซํา้ 

• ภาวะหลอดประสาทไมปิ่ด แนะนําให้โฟลิกเสริม 4,000 

ไมโครกรัมตอ่วนัในหญิงวยัเจริญพนัธุ์ท่ีมีประวติั

ครอบครัวมีภาวะหลอดประสาทไมปิ่ด อย่างน้อย 1 เดือน

ก่อนการตัง้ครรภ์จนสิน้สดุไตรมาสแรกของการตัง้ครรภ์

หรืออายคุรรภ์ได้ 12 สปัดาห์ 

- ปรึกษาจิตแพทย์เพ่ือเยียวยาจิตใจมารดาถ้าจําเป็น 

สติูแพทย์ จิตแพทย์ รพ.ศนูย์/

รพ.มหาวิทยาลยั 

12. ให้การดูแล

ระหว่างตัง้ครรภ์

ต่อไป 

- ให้การดแูลมารดาท่ีตัง้ครรภ์อย่างเหมาะสม  

- หากมารดามีความวิตกกงัวลมาก พิจารณาปรึกษาจิตแพทย์ 

สติูแพทย์ จิตแพทย์ รพ.ศนูย์/

รพ.มหาวิทยาลยั 

13. คลอด และพบ

ความพกิารแต่

กาํเนิด 

- พิจารณาวิธีการคลอดอยา่งเหมาะสม 

- ถ้าไมพ่บความพิการแตกํ่าเนิดให้การดแูลตามปกติ 

- ถ้าพบความพิการแตกํ่าเนิดดแูลตอ่ตามข้อ 15 

- มารดาท่ีได้รับการยืนยนัวา่ทารกในครรภ์มียีนกลายพนัธุ์ของภาวะ

กล้ามเนือ้เสื่อมพนัธุกรรม และตดัสินใจไมย่ติุการตัง้ครรภ์ ให้ดแูล

ทารกหลงัคลอดตามปกติ หลงัจากนัน้ให้การดแูลตามแนวทางการ

ดแูลผู้ ป่วยกล้ามเนือ้เสื่อมพนัธุกรรม 

สติูแพทย์รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

14. ให้การดูแล

ตามปกต ิ
- ให้การดแูลมารดาและทารกหลงัคลอดตามมาตรฐาน สติูแพทย์/กมุารแพทย์ 

15. Lethal anomaly 

- ตรวจร่างกายทารกแรกเกิด และบนัทกึความผิดปกติท่ีพบอย่าง

ละเอียดลงในแบบฟอร์มจดทะเบียน 

- ถ้าพบเป็นความพิการแตกํ่าเนิดท่ีรุนแรงถงึชีวิต หรือมีความ

ผิดปกติหลายระบบ ซึง่กมุารแพทย์ลงความเห็นวา่ไมส่ามารถมี

ชีวิตรอด ไมทํ่าการชว่ยกู้ ชีพ 

- หากความพิการแตกํ่าเนิดท่ีพบ ไมรุ่นแรงถงึชีวิตปฏิบติัตามข้อ 17 

สติูแพทย์/กมุารแพทย์ทารกแรก

เกิด/กมุารแพทย์ทั่วไป/แพทย์

เวชพนัธศุาสตร์/กมุารแพทย์โรค

ระบบประสาท รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

16. ไม่ช่วยกู้ชีพ 
- ยติุการช่วยกู้ ชีพ 

- ให้การดแูลหลงัคลอด และดแูลจิตใจมารดา 

กมุารแพทย์ทารกแรกเกิด/กมุาร

แพทย์ทั่วไป/แพทย์เวชพนัธุ



 

72 

 

กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

- ปรึกษาจิตแพทย์เพ่ือเยียวยาจิตใจมารดาถ้าจําเป็น 

- ให้คําแนะนําและการป้องกนัทติุยภมิูแก่มารดาซํา้ 

• ภาวะหลอดประสาทไมปิ่ด แนะนําให้โฟลิกเสริม 4,000 

ไมโครกรัมตอ่วนัในหญิงวยัเจริญพนัธุ์ท่ีมีประวติั

ครอบครัวมีภาวะหลอดประสาทไมปิ่ด อย่างน้อย 1 เดือน

ก่อนการตัง้ครรภ์จนสิน้สดุไตรมาสแรกของการตัง้ครรภ์

หรืออายคุรรภ์ได้ 12 สปัดาห์ 

- ปรึกษาจิตแพทย์เพ่ือเยียวยาจิตใจมารดาถ้าจําเป็น 

ศาสตร์/กมุารแพทย์โรคระบบ

ประสาท รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 

17. ให้การดูแลความ

พกิารแต่กาํเนิด

ตามแต่ละโรค 

- ให้การดแูลรักษาความพิการแตกํ่าเนิดตามแนวทางของทัง้ 5 โรค 

- รวบรวมแบบฟอร์มบนัทกึความพิการแตกํ่าเนิดสง่มายงัแตล่ะศนูย์

ทกุเดือนได้แก ่

o สปสช. เขต 1 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม ่

o สปสช. เขต 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

o สปสช. เขต 6 วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า/คณะ

แพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 

o สปสช. เขต 7 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

o สปสช. เขต 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

o สปสช. เขต 4 สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี 

o สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

กมุารแพทย์ทารกแรกเกิด/กมุาร

แพทย์ทั่วไป รพ.ศนูย์/รพ.

มหาวิทยาลยั 
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บทท่ี 9 

แนวทางการส่งต่อแบบบันทกึความพกิารแต่กาํเนิด 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 1 

แบบบันทีกความพกิารแต่กาํเนิด 

 

พบผู้ ป่วยมีความพกิารแตกํ่าเนดิ 

บนัทกึข้อมลูความพกิารแตกํ่าเนดิ

ตามแบบฟอร์มครัง้ท่ี 1 

เจ้าหน้าท่ี อสม./รพสต. เลือก

แบบบนัทกึท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะ

โรค บนัทกึข้อมลูในสว่นท่ีบนัทกึได้ 

สง่ตวัผู้ ป่วยมารับการรักษาตอ่พร้อมแบบ

บนัทกึความพกิารแตกํ่าเนดิ 

รพช./รพท. 
แพทย์/พยาบาลบนัทกึข้อมลู

เพิม่เตมิจากสถานพยาบาลต้นทาง 

รพศ./รพ.มหาวิทยาลยั แพทย์/พยาบาลบนัทกึข้อมลู

เพิม่เตมิจากสถานพยาบาลต้นทาง 

ผู้กรอกข้อมลูลําดบัสดุท้ายรวบรวมแบบบนัทกึ

ความพกิารแตกํ่าเนดิ สง่ตอ่มายงัโรงเรียน

แพทย์ท่ีรับผิดชอบแตล่ะเขตทุก 3 เดือน 

โรงเรียนแพทย์ท่ีรับผิดชอบแตล่ะเขตรวบรวม

ข้อมลูสง่สว่นกลางทุก 6 เดือน 

o สปสช. เขต 1 รับผดิชอบโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

o สปสช. เขต 3 รับผดิชอบโคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

o สปสช. เขต 6 รับผดิชอบโวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า/คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

o สปสช. เขต 7 รับผิดชอบโคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

o สปสช. เขต 9 รับผดิชอบโคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

o สปสช. เขต 4 รับผดิชอบโสถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนีิ  

      

สถานพยาบาลต้นทางเก็บ

สาํเนาไว้เองและส่งต่อแบบ

บันทึกความพิการแต่กาํเนิด

ตัวจริงไปพร้อมกับผู้ป่วย 

ผู้ ป่วยเกิดใหมท่ี่มีความ

พิการแตกํ่าเนิด 
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แบบบันทกึความพกิารแต่กาํเนิดมีทัง้หมด 3 แบบ ใช้บนัทกึความพิการแตกํ่าเนิด 5 โรคได้แก่ 

1. แบบบนัทกึความพิการแตกํ่าเนิด แบบท่ี  1 (สําหรับความผดิปกตร่ิางกายท่ีพบแรกเกิด-อาย ุ 7 ปี) ใช้สําหรับบนัทกึความ

พิการแตกํ่าเนิดได้แก่ ภาวะหลอดประสาทไมปิ่ด ปากแหวง่เพดานโหว ่และความพิการแขนขา 

2. แบบบนัทกึความพิการแตกํ่าเนิดแบบท่ี 2 สําหรับกลุม่อาการดาวน์ 

3. แบบบนัทกึความพิการแตกํ่าเนิดแบบท่ี 3 สําหรับภาวะกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธกุรรม 
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แบบการบันทกึความพกิารแต่กาํเนิด (แบบที ่1 สําหรับความผดิปกติร่างกายทีพ่บแรกเกดิ-อายุ 7 ปี) 

ข้อมูลผู้มีความผดิปกติแต่กาํเนิด

 

ช่ือ-นามสกุล...............................................................................              วนั-เดือน-ปีเกิด............./............../..................  

    เพศ    ชาย    หญิง    ไม่ทราบเพศ    วนิิจฉยัเม่ือแรกเกิด    วนิิจฉยัหลงั 1 เดือน 

เลขท่ีบตัรประชาชน  

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น บา้นเลขท่ี.........................หมู่.........................ซอย................. ........ถนน ................. ........ตาํบล ................. ........

อาํเภอ.........................จงัหวดั.........................รหสัไปรษณีย.์........................ 

ทีอ่ยูที่ติ่ดต่อได ้          บา้นเลขท่ี.........................หมู่.........................ซอย ................. ........ถนน ................. ........ตาํบล ................. ........

อาํเภอ.........................จงัหวดั.........................รหสัไปรษณีย.์........................ 

 

ช่ือ-นามสกุล      มารดา        ผูดู้แลหลกั.............................................................. อายุ………..ปี    

เลขท่ีบตัรประชาชน      โทรศพัท(์บา้น) ..........................มือถือ  ............................ 

โรคประจําตวั    เบาหวาน   ลมชกั      อ่ืนๆ……………………………………                                               ไม่มี 

ภาวะและความเจ็บป่วยระหว่างตั้งครรภ์ทีสํ่าคัญ     ไขอ้อกผืน่                สูบบุหร่ี           ด่ืมเหลา้  

                                   อ่ืนๆระบุ……………………………………                                                                           ไม่มี 

การใช้ยาระหว่างตั้งครรภ์ทีสํ่าคัญ    ยากนัชกั        ยารักษาสิว      ยาทางจิตเวช           ยามะเร็ง  

                                 อ่ืนๆระบุ……………………………………                                                                        ไม่มี 

การตรวจขณะตั้งครรภ์ทีสํ่าคญั        อลัตร้าซาวด ์      เจาะเลือดคดักรองในมารดาเพื่อหากลุ่มอาการดาวน์      ไม่ไดท้าํ             

                เจาะเน้ือรก     เจาะนํ้าคร่ํา      เจาะเลือดสายสะดือเด็ก      อ่ืนๆ…………………………        ไม่ไดท้าํ 

                  อายคุรรภท่ี์ทาํ ..................สัปดาห์       ผล   ปกติ       ไม่ปกติ (ระบุ)……………………………..    ไม่ทราบผล      

ความพกิารแต่กาํเนิดในครอบครัว     หลอดประสาทไม่ปิด       ปากแหวง่         เพดานโหว ่ 

                                  พิการแขนขา         กลุ่มอาการดาวน์                 กลา้มเน้ือเส่ือมพนัธุกรรม              ไม่มี 

การคลอด          ช่องคลอด           ผา่คลอด       เคร่ืองดูดสุญญากาศ      คีมช่วยคลอด           คลอดท่ากน้  

    คลอด           ท่ีบา้น                 ท่ี รพ. …………………… จงัหวดั…........................ นํ้าหนกัแรกเกิด.....................กรัม       

                       G…...P…… A……..GA……….….สัปดาห์         APGAR 1 นาที………. 5 นาที………..                ไม่ทราบ 

การแท้ง……………….คร้ัง              แทง้ธรรมชาติ                        ทาํแทง้เน่ืองจากไม่พร้อม       

                         ยติุการตั้งครรภเ์น่ืองจากทารกในครรภพ์ิการ          ตายคลอด อายคุรรภ.์........สัปดาห์  

 

เจา้หนา้ท่ีผูบ้นัทึก ช่ือ-นามสกุล..........................................................  อสม        เจา้หนา้ท่ีรพสต        พยาบาล   

โรงพยาบาล…………………………..อาํเภอ......................................จงัหวดั....................................วนัท่ี ........................................ 

เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ           ท่ีทาํงาน ............................................   มือถือ............................................................................... 
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หลอดประสาทไม่ปิด  ไม่มี    มี         ถา้มีเป็นชนิดใด     ภาวะกะโหลกไม่ปิด       กระดูกทา้ยทอยไม่ปิด 

                                                             กระดูกสันหลงัไม่ปิด                หลงัส่วนบน            หลงัส่วนล่างถึงกน้กบ  

ปากแหว่ง                ไม่มี   มี   ขา้งเดียว         ขวา              ซา้ย       ก่ึงกลาง    สองขา้ง 

เพดานโหว่                ไม่มี   มี   ไม่สมบรูณ์     สมบรูณ์       ไม่ไดต้รวจ   

ความพกิารแขน-ขา             ไม่มี   มี         

 ซา้ย ขวา 

ตน้แขน  ส้ัน  ขาด  อ่ืนๆระบุ..... ......................................................... ส้ัน ขาด อ่ืนๆระบุ................................................................... 

ปลายแขน ส้ัน ขาด อ่ืนๆระบุ................................................................. ส้ัน ขาด อ่ืนๆระบุ................................................................... 

มือ 

 
ระบุ….……….................................................................................. ระบุ….………................................................................................... 

น้ิวมือ 

 
น้ิวเกิน น้ิวติด อ่ืนๆระบุ……………………........................ น้ิวเกิน น้ิวติด อ่ืนๆระบุ…………………….......................... 

ตน้ขา 

 
ส้ัน ขาด          อ่ืนๆระบุ........................................................ ส้ัน ขาด อ่ืนๆระบุ................................................................... 

ปลายขา ส้ัน ขาด          อ่ืนๆระบุ....................................................... ส้ัน ขาด อ่ืนๆระบุ................................................................... 

เทา้ 

 
ระบุ….………................................................................................. ระบุ….………................................................................................... 

น้ิวเทา้ 

 
น้ิวเกิน น้ิวติด อ่ืนๆระบุ……………………......................... น้ิวเกิน น้ิวติด อ่ืนๆระบุ……………………........................... 

ความผดิปกติร่วมอืน่ๆ         ไม่มี                   มี 

• ตัวเตีย้                             ไม่มี                               มี 

                                       สมส่วน                   ไม่สมส่วน       ลาํตวัสั้น  แขนขาสั้น  

                                            อ่ืนๆระบุ.........................................                  สงสยัโรค............................................ 

ผลการตรวจเพิม่เติม 

โครโมโซม                             ไม่ไดท้าํ                  ทาํ วนัท่ี................ trisomy13     trisomy18         trisomy21  

                                               อ่ืนๆระบุ........................................................               

เอก็ซเรย ์                                ไม่ไดท้าํ                 ทาํ วนัท่ี.......................ผล.....................................................  

ผลเลือด                                ไม่ไดท้าํ                ทาํ วนัท่ี.......................ผล.....................................................  

อ่ืนๆ                                ไม่ไดท้าํ                ทาํ วนัท่ี....................... ผล.....................................................  
 

ผู้บนัทกึ  ช่ือ-นามสกุล....................................................................      แพทย ์           พยาบาล   

โรงพยาบาล..........................................อาํเภอ.....................................จงัหวดั…...……………………วนัท่ี............................. 

เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ        ท่ีทาํงาน .........................................   มือถือ.......................................โทรสาร..................................

E-mail………………….………..… 
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แบบการบันทกึความพกิารแต่กาํเนิด (แบบที ่2 สําหรับกลุ่มอาการดาวน์) 

ข้อมูลผู้มีความผดิปกติแต่กาํเนิด

 

ช่ือ-นามสกุล      มารดา        ผูดู้แลหลกั.............................................................. อายุ………..ปี    

เลขท่ีบตัรประชาชน      โทรศพัท(์บา้น) ..........................มือถือ  ............................ 

โรคประจําตวั    เบาหวาน   ลมชกั      อ่ืนๆ……………………………………                                              ไม่มี 

ภาวะและความเจ็บป่วยระหว่างตั้งครรภ์ทีสํ่าคัญ     ไขอ้อกผืน่                สูบบุหร่ี           ด่ืมเหลา้  

                                   อ่ืนๆระบุ……………………………………                                                                           ไม่มี 

การใช้ยาระหว่างตั้งครรภ์ทีสํ่าคัญ    ยากนัชกั        ยารักษาสิว      ยาทางจิตเวช           ยามะเร็ง  

                                 อ่ืนๆระบุ……………………………………                                                                 ไม่มี 

การตรวจขณะตั้งครรภ์ทีสํ่าคญั        อลัตร้าซาวด ์      เจาะเลือดคดักรองในมารดาเพื่อหากลุ่มอาการดาวน์           ไม่ไดท้าํ             

                เจาะเน้ือรก     เจาะนํ้าคร่ํา      เจาะเลือดสายสะดือเด็ก      อ่ืนๆ…………………………        ไม่ไดท้าํ 

                  อายคุรรภท่ี์ทาํ ..................สัปดาห์       ผล   ปกติ       ไม่ปกติ (ระบุ)……………………………..    ไม่ทราบผล      

ความพกิารแต่กาํเนิดในครอบครัว     หลอดประสาทไม่ปิด       ปากแหวง่         เพดานโหว ่ 

                                  พิการแขนขา         กลุ่มอาการดาวน์                 กลา้มเน้ือเส่ือมพนัธุกรรม              ไม่มี 

การคลอด         ช่องคลอด           ผา่คลอด       เคร่ืองดูดสุญญากาศ      คีมช่วยคลอด           คลอดท่ากน้  

    คลอด          ท่ีบา้น                 ท่ี รพ. …………………… จงัหวดั…........................ นํ้าหนกัแรกเกิด.....................กรัม       

                       G…...P…… A……..GA……….….สัปดาห์         APGAR 1 นาที………. 5 นาที………..                ไม่ทราบ 

การแท้ง……………….คร้ัง              แทง้ธรรมชาติ                        ทาํแทง้เน่ืองจากไม่พร้อม   

                                 ยติุการตั้งครรภเ์น่ืองจากทารกในครรภพ์ิการ          ตายคลอด อายคุรรภ.์........สปัดาห์  

 เพศ  ชาย   หญิง   ไม่ทราบเพศ   วนิิจฉยัเม่ือแรกเกิด    วนิิจฉยัหลงั 1 เดือน

   

ช่ือ-นามสกุล.......................................................................................                       วนั-เดือน-ปีเกิด............./............../................ 

เลขท่ีบตัรประชาชน  

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น       บา้นเลขท่ี.................หมู่..............ซอย.......................ถนน..........................ตาํบล................................. 

อาํเภอ.................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์.............................................  

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้บา้นเลขท่ี บา้นเลขท่ี.................หมู่..............ซอย.......................ถนน..........................ตาํบล................................. 

อาํเภอ.................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์.............................................  

 

เจา้หนา้ท่ีผูบ้นัทึก ช่ือ-นามสกุล..........................................................  อสม        เจา้หนา้ท่ีรพสต        พยาบาล   

โรงพยาบาล…………………………..อาํเภอ......................................จงัหวดั....................................วนัท่ี ........................................ 

เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ           ท่ีทาํงาน ............................................   มือถือ................................................................................                 
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ตรวจร่างกายแรกเกดิ

 

  

 นํ้าหนกั......................กรัม   ส่วนสูง.......................ซ.ม.  เส้นรอบศีรษะ...............ซ.ม.    กระหม่อม .....x…. ซ.ม. 

ใบหน้า/ศีรษะ  เลนส์ตาขุ่น        ตาเหล่/เข      ตาสั่นกระตุก  หูผดิรูปหรือขนาดเล็กกวา่ปกติ 

หัวใจ   เสียงหวัใจผดิปกติ 

ท้อง    ตบัโต        มา้มโต 

อวยัวะเพศ  อณัฑะไม่ลงถุง 1ขา้ง                   อณัฑะไม่ลงถุงสองขา้ง 

ก้น   ไม่มีรูกน้                               

อวยัวะภายใน  ลาํไส้เลก็อุดตนั     ไตผดิปกติชนิดนํ้าคัง่ hydronephrosis     ไตผดิปกติชนิดอ่ืนๆ  ระบุ ....................... 

ผลการตรวจเพิม่เติม

 

ผู้บนัทกึ  ช่ือ-นามสกุล....................................................................      แพทย ์           พยาบาล   

โรงพยาบาล..........................................อาํเภอ.....................................จงัหวดั…...……………………วนัท่ี................................... 

เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ        ท่ีทาํงาน .........................................   มือถือ.........................................โทรสาร..................................

E-mail………………….………..… 

 

 

    

โครโมโซม   ทาํ วนัท่ี.......................   trisomy 21  Robertsonian translocation …………

                              mosaic                             ไม่ไดท้าํ 

ตรวจไทรอยด์                ทาํ วนัท่ี.......................  T4…..…Free T4…..…T3…..…TSH…..… 

Echocardiography             ทาํ วนัท่ี.......................  ผล……………………………………..………….….    ไม่ไดท้าํ 

การตรวจการไดย้นิ   ทาํ วนัท่ี.......................   OAE   ABR           ASSR        

หูขา้งขวา…………….…เดซิเบล          หูขา้งซา้ย………………..…เดซิเบล                                                              ไม่ไดท้าํ    

การตรวจตา               ทาํ วนัท่ี.......................   สายตาสั้น  สายตายาว  สายตาเอียง       ไม่ได่ทาํ 

                                         ตอ้กระจก                        ไดใ้ส่แวน่         ไม่ตอ้งใส่แวน่            

การตรวจประเมินพฒันาการ           ทาํ วนัท่ี.................................................................... ไม่ไดท้าํ 

 Denver ผล .............................................................        

 DQ ผล ....................................................................      

 IQ ผล ......................................................................     
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แบบการบนัทกึความพกิารแต่กาํเนิดแห่งประเทศไทย (แบบที ่3 สําหรับกล้ามเนือ้เส่ือมพนัธุกรรม) 

ข้อมูลผู้มคีวามผดิปกตแิต่กาํเนิด

  

ช่ือ-นามสกุล................................................................. วนั-เดือน-ปีเกิด....../......../........  

เลขท่ีบตัรประชาชน 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น       บา้นเลขท่ี.................หมู่..............ซอย.......................ถนน..........................ตาํบล................................. 

อาํเภอ.................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์.............................................  

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้บา้นเลขท่ี บา้นเลขท่ี.................หมู่..............ซอย.......................ถนน..........................ตาํบล................................. 

อาํเภอ.................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์.............................................  

 เพศ  ชาย   หญิง  ไม่ทราบเพศ 

 

ช่ือ-นามสกุล      มารดา        ผูดู้แลหลกั.............................................................. อายุ………..ปี    

เลขท่ีบตัรประชาชน      โทรศพัท(์บา้น) ..........................มือถือ  ............................ 

โรคประจําตวั    เบาหวาน   ลมชกั      อ่ืนๆ……………………………………                                               ไม่มี 

ภาวะและความเจ็บป่วยระหว่างตั้งครรภ์ทีสํ่าคัญ     ไขอ้อกผืน่                สูบบุหร่ี           ด่ืมเหลา้  

                                   อ่ืนๆระบุ……………………………………                                                                           ไม่มี 

การใช้ยาระหว่างตั้งครรภ์ทีสํ่าคัญ    ยากนัชกั        ยารักษาสิว      ยาทางจิตเวช           ยามะเร็ง  

                                 อ่ืนๆระบุ……………………………………                                                                 ไม่มี 

การตรวจขณะตั้งครรภ์ทีสํ่าคญั        อลัตร้าซาวด ์      เจาะเลือดคดักรองในมารดาเพื่อหากลุ่มอาการดาวน์          ไม่ไดท้าํ             

                เจาะเน้ือรก     เจาะนํ้าคร่ํา      เจาะเลือดสายสะดือเด็ก      อ่ืนๆ…………………………        ไม่ไดท้าํ 

                 อายคุรรภท่ี์ทาํ ..................สัปดาห์       ผล   ปกติ       ไม่ปกติ (ระบุ)……………………………..     ไม่ทราบผล      

ความพกิารแต่กาํเนิดในครอบครัว     หลอดประสาทไม่ปิด       ปากแหวง่         เพดานโหว ่ 

                                  พิการแขนขา         กลุ่มอาการดาวน์                 กลา้มเน้ือเส่ือมพนัธุกรรม              ไม่มี 

การคลอด         ช่องคลอด           ผา่คลอด       เคร่ืองดูดสุญญากาศ      คีมช่วยคลอด           คลอดท่ากน้  

    คลอด           ท่ีบา้น                 ท่ี รพ. …………………… จงัหวดั…........................ นํ้าหนกัแรกเกิด.....................กรัม       

                       G…...P…… A……..GA……….….สัปดาห์         APGAR 1 นาที………. 5 นาที………..                ไม่ทราบ 

การแท้ง……………….คร้ัง              แทง้ธรรมชาติ                        ทาํแทง้เน่ืองจากไม่พร้อม       

                         ยติุการตั้งครรภเ์น่ืองจากทารกในครรภพ์ิการ          ตายคลอด อายคุรรภ.์........สัปดาห์  

 

 

เจา้หนา้ท่ีผูบ้นัทึก ช่ือ-นามสกุล..........................................................  อสม        เจา้หนา้ท่ีรพสต        พยาบาล   

โรงพยาบาล…………………………..อาํเภอ......................................จงัหวดั....................................วนัท่ี ........................................ 

เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ           ท่ีทาํงาน ............................................   มือถือ................................................................................ 
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1.อาการของผูป่้วย ณ ปัจจุบนั 

 1.1 เดินเขยง่ หลงัแอ่น เดินขาปัด ลม้บ่อย     

              ไม่เป็น    เป็น   ไม่ไดส้งัเกต 

1.2 ลุกข้ึนยนืลาํบากตอ้งเหน่ียวจบัหรือเกาะข้ึนยนื (ท่าโกเวอร์)  

 ไม่เป็น    เป็น   ไม่ไดส้งัเกต 

1.3 เดินไม่ไดแ้ลว้      

 ไม่เป็น    เป็น   ไม่ไดส้งัเกต 

2. คร้ังแรกท่ีเร่ิมมีปัญหาการเดินหรือการลุกยนื อาย ุ...................... ปี 

3. คร้ังแรกท่ีเร่ิมพาไปตรวจเร่ืองปัญหาการเดินหรือการลุกยนื อาย ุ...................... ปี 

4. ปัญหาอ่ืนๆ 

 4.1 สมาธิสั้น     ไม่เป็น    เป็น 

 4.2 ลกัษณะคลา้ยออทิสติก  ไม่เป็น    เป็น 

 4.3 นอนกรน    ไม่เป็น    เป็น 

5. มีผลตรวจระดบัเอนไซมก์ลา้มเน้ือ (ซีเค creatinine kinase) หรือไม่ 

 ไม่มี     มี (คร้ังแรก) ผล.......................... u  

6. การตรวจยนีโรคกลา้มเน่ือเส่ือมพนัธุกรรม(วิธีต่อไปน้ี Multiplex PCR, MLPA หรือ Sequencing)     

  ปกติ      ผิดปกติ คือ............................................................  ไม่ไดต้รวจ

  

7. ผูป่้วยมีพี่น้องแม่เดยีวกนัก่ีคน   ชาย ............ คน   หญิง ............... คน 

8. ประวติัครอบครัว มารดา

 

ผู้บนัทกึ  ช่ือ-นามสกุล....................................................................      แพทย ์           พยาบาล   

โรงพยาบาล..........................................อาํเภอ.....................................จงัหวดั…...……………………วนัท่ี................................... 

   

 8.1 เคยมีพี่นอ้งเพศชาย หรือญาติเพศชายป่วยเป็นโรคกลา้มเน้ือหรือไม่  

   ไม่มี     มี ก่ีคน……………….. 

รายช่ือญาติท่ีป่วยเป็นโรคกลา้มเน้ือ ระบุวา่เป็นใครบา้ง และอายเุท่าไหร่ พร้อมเลขท่ีบตัรประชาชน 

1) …………………………. เลขท่ีบตัรประชาชน …./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…. 

2) …………………………. เลขท่ีบตัรประชาชน …./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…. 

3) …………………………..เลขท่ีบตัรประชาชน …./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…. 

 8.2 มารดามีพี่นอ้งแม่เดียวกนั ก่ีคน   ชาย ............ คน   หญิง ............... คน  

 

เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ        ท่ีทาํงาน .........................................   มือถือ.........................................โทรสาร..................................

E-mail………………….………..
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ภาคผนวกท่ี 2 

หน่วยงานภาครัฐท่ีให้บริการด้านการศึกษาแก่เดก็พกิาร 

ข้อมูลโรงเรียนเฉพาะความพกิาร 

 สถานท่ีตัง้ โทรศัพท์ 

1 
ชมุพรปัญญานกุลุ 

57 หมู1่  ตําบลสะพลี อําเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร 86230 

โทรศพัท์/โทรสาร 077-622784 

โทรสาร 077-520005 

E-mail  chpanyankul@hotmail.com 

2 

สงขลาพฒันาปัญญา 

439/9 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตําบลพะวง  อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

90100 

โทรศพัท์ 074-333992 

โทรสาร 074-334675 

E-mail  skpp@thai.com 

3 

นครศรีธรรมราชปัญญานกุลู 

147 ถนนทุง่สง-นาบอน ตําบลหนองหงส์  อําเภอทุง่สง  

จงัหวดันครศรีธรรมราช  80110 

โทรศพัท์ 075-302196 

โทรสาร 075-302198 

E-mail nakhonsipunya@thaimail.com 

4 
ภเูก็ตปัญญานกุลู 

133 ตําบลป่าคลอก อําเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 83110 

โทรศพัท์ 076-260448 

โทรสาร 076-260444 

E-mail  ssphuket@obec.go.th 

5 
สพุรรณบรีุปัญญานกุลู 

75 หมู ่4 ตําบลทบัตีเหล็ก อําเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72000 

โทรศพัท์ 035-454099 

โทรสาร 035-454078 

E-mail  Suphanpanya@hotmail.com 

6 
เพชรบรีุปัญญานกุลู 

หมู ่5 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบรีุ  76120  

โทรศพัท์ 032-594098 

โทรสาร 032-594099 

E-mail  schpbp@thaimail.com 

7 

ลพบรีุปัญญานกุลู 

เลขท่ี 110 หมูท่ี่ 1 ถนนพระปิยะ ตําบลป่าตาล อําเภอเมือง  

จงัหวดัลพบรีุ 15000 

โทรศพัท์ 036-412014 

โทรสาร  036-412761 

E-mail  sslppburi@obec.go.th 

8 

นครสวรรค์ปัญญานกุลู 

264 หมู ่8 ถนนพหลโยธิน ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง 

จงัหวดันครสวรรค์ 60000 

โทรศพัท์ 056-245124 

โทรสาร 056-245125 

E-mail ssnakhonsawan@obec.go.th 

9 
พษิณโุลกปัญญานกุลู 

79 หมู ่3 ตําบลมะขามสงู อําเภอเมือง จงัหวดัพษิณโุลก 65000 

โทรศพัท์  055-299260 ตอ่ 10 

โทรสาร  055-299260 ตอ่ 13 

E-mail  panyanukhun@chaiyo.com 
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 สถานท่ีตัง้ โทรศัพท์ 

10 
พิจิตรปัญญานกุลู 

150 หมู ่2 ตําบลบ้างบุง่ อําเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร 66000 

โทรศพัท์ 056-685143 

โทรสาร 056-685144 

E-mail  phichitpanya@hotmail.com 

11 
กาวิละอนกุลู 

2/2 ถนนสนันาลงุ ตําบลวดัเกต อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่50000 

โทรศพัท์ 053-249304 

โทรสาร  053-244770 

E-mail  info@kawilaanukul.com 

12 

ศรีสงัวาลเชียงใหม่ 

เลขท่ี 50 หมู ่10 ตําบลหนองหาร อําเภอสนัทราย  จงัหวดัเชียงใหม ่

50290 

โทรศพัท์/โทรสาร  053-498145 

E-mail  sssrisawan@obec.go.th 

13 
นา่นปัญญานกุลู 

103 หมูท่ี่ 15 ตําบลฝายแก้ว  อําเภอภเูพียง จงัหวดันา่น  55000 

โทรศพัท์ 054-601075 

โทรสาร  054-601023 

E-mail  Nanpanyanukul@yahoo.com 

14 
เชียงรายปัญญานกุลู 

210 หมู ่20 ตําบลป่าอ้อดอนชยั  อําเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย 57000 

โทรศพัท์  053-918001 

โทรสาร  053-918001 

E-mail  chiangraipanya@hotmail.com 

15 
แพร่ปัญญานกุลู 

444 ถนนภเูก็ต  ตําบลนาจกัร อําเภอเมือง จงัหวดัแพร่  54000 

โทรศพัท์  054-532658, 054-532659 

โทรสาร 054-532658, 054-532659  

E-mail ssphrae@obec.go.th 

16 

อบุลปัญญานกุลู 

500 ถนนคลงัอาวธุ  ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 

34000 

โทรศพัท์  045-312764 

โทรสาร 045-285631 

E-mail  ubonpanya@obce.go.th 

17 

กาฬสนิธุ์ปัญญานกุลู 

169 หมูท่ี่ 13  ถนนชลประทาน ตําบลดอนสมบรูณ์ อําเภอยางตลาด 

จงัหวดักาฬสนิธุ์  46120 

โทรศพัท์ 043-601048-9 

โทรสาร  043-601049, 043-601079  

E-mail  sskalasin@obec.go.th 

18 

นครราชสีมาปัญญานกุลู 

70 ถนนมิตภาพ ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  

30000 

โทรศพัท์ 044-214983 

โทรสาร 044-214984 

E-mail punyanukul@korat1.info 

19 
โรงเรียนศรีสงัวาลย์ขอนแก่น 

680 หมู ่14 ถ.มิตรภาพ ต.ศลิา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

โทรศพัท์: 043-246493  

โทรสาร:043-241188 

E-mail  sskhonkaen1@obec.go.th 
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 สถานท่ีตัง้ โทรศัพท์ 

20 
ระยองปัญญานกุลู 

114  หมู ่1  ตําบลบ้านแลง อําเภอเมือง  จงัหวดัระยอง 21000 

โทรศพัท์  038-948605 

โทรสาร  038-802359 

E-mail  rayong panya@yahoo.co.th 

21 
ฉะเชิงเทราปัญญานกุลู 

หมู ่3 ตําบลลาดขวาง  อําเภอบ้านโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24140 

โทรศพัท์  038-578195 

โทรสาร  038-578194 

E-mail  panyanukool@hotmail.com 

22 
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถมัภ์ 

137 ถ.พระราม 5 เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศพัท์ 0-2241-4738  

โทรสาร 0-2241-4455 

 

 

ศูนย์การศึกษาพเิศษเขตการศึกษา 

 สถานท่ีตัง้ โทรศัพท์ 

1 
ศนูย�การศกึษาพเิศษส�วนกลาง 

4645 ถนนดนิแดง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 10400                                     

โทรศพัท์ 02-2474686 

โทรสาร 02- 2474685   

E-mail  SPedu13@hotmail.com           

2 

ศนูย์การศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา  1 

55/23 หมู ่2 ซอยไร่ขิง16 (บ้านไร่-หมอศรี) ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน  

จ.นครปฐม 73210 

โทรศพัท์  02-4297159-60  

โทรสาร 02-4297158 

 E-mail: center1@specialed-center 

1.com 

3 
ศนูย์การศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา  2 

หมู ่6 ต.บดีุ อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

โทรสาร 073-201049, 073-201052  

โทรศพัท์ 073-201049 

E-mail daungrat w@yahoo.com 

4 
ศนูย์การศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา  3  

81/2  ถนนสงขลา-นาทวี ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา  90130 

โทรศพัท์ 074-477453 

โทรสาร 074-477260  

E-mail  rsecsongkhla@obec.go.th 

5 
ศนูย์การศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 4 

23 หมู ่4  ต.นาบนิหลา อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์ 075-501191  

โทรสาร 075-501192 

E-mail  specedu4@hotmail.com 

6 
ศนูย์การศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 5 

85 หมู ่4 บ้านโพธ์ิเขียว ต.ทบัตีเหล็ก อ.เมือง จ.สพุรรณบรีุ 72000 

โทรศพัท์  035-454082  

โทรสาร    035-454083 



 

84 

 

 สถานท่ีตัง้ โทรศัพท์ 

E-mail  special ed5@hotmail.com 

7 
ศนูย์การศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 6 

หมู ่7 ริมคลองชลประทาน สะพาน 8  ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000 

โทรศพัท์  036-420031 

โทรสาร 036-420030 

E-mail  Ibsec@hotmail.com 

8 
ศนูย์การศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 7 

268 หมู ่8 ต.ทา่ทอง อ.เมือง จ.พษิณโุลก 65000 

โทรศพัท์/โทรสาร 055-278378  

E-mail  secr7phitsanulok@hotmail.com 

9 
ศนูย์การศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 8 

353 หมู ่5 ถ.คลองชลประทาน  ต.ดอนแก้ว  อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม ่50180 

โทรศพัท์ 053-112234  

โทรสาร 053-112235 

E-mail  rsecchiangmai@obec.go.th 

10 
ศนูย์การศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 9 

ถนนมิตรภาพ ซอยปัญญา ต.ศลิา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

โทรศพัท์  043-239055  

โทรสาร  043-239073 

E-mail  rseckhonkaen@obec.go.th 

11 

ศนูย์การศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 10 

รร.อบุลปัญญานกุลู 

500 ถ.คลงัอาวธุ   ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อบุลราชธานี 34000 

โทรศพัท์  045-281308  

โทรสาร  045-281308    

E-mail  Specialedu10@hotmail.com 

12 
ศนูย์การศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 11 

214  หมู ่2  ถนนเล่ียงเมือง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 

โทรศพัท์   044-952041  

โทรสาร   044-952078 

E-mail sed11 korat@hotmail.com 

13 
ศนูย์การศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 12 

701 หมู ่3 ต.หนองชาก อ.บ้านบงึ  จ.ชลบรีุ  20170 

โทรศพัท์/โทรสาร  038-202000-1  

 และ  038-202098  ตอ่  103 

E-mail: choncenter12@hotmail.com 

    

รายช่ือและท่ีอยู่ของศูนย์การศึกษาพเิศษประจาํจังหวัดสามารถค้นหาเพิ่มเตมิได้ท่ี 

http://special.obec.go.th/ 
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ภาคผนวกท่ี 3 

คณะทาํงานโครงการ 

 

• สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้าง เสริมสขุภาพ (สสส.) 

• สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 

• สมาคมเวชศาสตร์ปริกําเนิดแหง่ประเทศไทย 

• สมาคมเพ่ือเดก็พิการแตกํ่าเนิดแหง่ประเทศไทย 

• คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหดิล 

• คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหดิล 

• สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนีิ  กระทรวงสาธารณสขุ 

• โรงพยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสขุ 

• โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า กระทรวงกลาโหม 

• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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