กลุ่มอาการดาวน์ คืออะไร
กลุม่ อาการดาวน์ หรื อ Down syndrome
เป็ นโรคพันธุกรรมทีเกิดจากความผิดปกติของ
โครโมโซมทีพบบ่อยทีสุด
เด็กจะมีลักษณะอย่ างไร
เด็กกลุม่ อาการดาวน์จะมีศีรษะค่อนข้ างเล็ก
แบน และตาเฉียงขึน ดังจมูกแบน ปากเล็ก ลินมัก
ยืนออกมา ตัวค่อนข้ างเตีย มือสัน มักมีโรคหัวใจ
พิการแต่กําเนิดหรื อโรคลําไส้ อดุ ตันตังแต่แรกเกิด
เด็กพวกนีจะมีใบหน้ าทีจําเพาะและคล้ ายคลึงกันเอง
มากกว่าพีน้ องท้ องเดียวกัน
เด็กกลุ่มอาการดาวน์ มีปัญหาอะไรบ้ าง
ปั ญหาที สํ า คั ญ ที สุ ด ของเด็ ก เหล่ า นี ก็ คื อ
พัฒ นาการช้ า ภาวะปั ญ ญาอ่ อ น นอกจากนี ก็ คื อ
โรคหัวใจพิก ารแต่กําเนิ ด และภาวะต่อมไทรอยด์
บกพร่ อง ซึงควรได้ รับการดูแลรั กษาโดยเร็ วภายใน
เดือนแรกของชีวิต

อะไรเป็ นสาเหตุของการเกิดกลุ่ม
อาการดาวน์

จะทราบได้ อย่ างไรว่ าลูกของท่ าน
เป็ นกลุ่มอาการดาวน์
โดยทัวไปเด็ ก กลุ่ม อาการดาวน์ จ ะมี ใ บหน้ า
และรู ป ร่ า งลัก ษณะที จํ า เพาะ แพทย์ พยาบาล
สามารถให้ การวินิจฉัยได้ ตงั แต่แรกเกิด พ่อแม่ของ
เด็กเหล่านีอาจสังเกตได้ จากลักษณะของเด็กทีตัว
ค่อนข้ างนิม หรื ออ่อนปวกเปี ยก การพัฒนาการที
ล่าช้ า เช่น นังช้ า ยืนช้ า เดินช้ า และพูดช้ า หาก
ลูกของท่านมีลกั ษณะดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์
การตรวจวินิจฉัย
การตรวจสอบว่าลูกของท่านเป็ นกลุ่มอาการ
ดาวน์จริ งก็โดยการตรวจวิเคราะห์โครโมโซม ซึงทํา
ได้ ทีโรงพยาบาลใหญ่ๆ และโรงเรี ยนแพทย์ทกุ แห่ง
โครโมโซมคืออะไร
โครโมโซมเป็ นแท่งนําสารพันธุกรรม ในคนเรา
จะมีจํานวน 46 แท่งด้ วยกันในหนึงเซลล์ เพศหญิง
จะเป็ น 46, XX และเพศชายจะเป็ น 46, XY
หากจํานวนโครโมโซมน้ อยไปหรื อมากเกินไป ก็
ก่อให้ เกิดปั ญหาทีรุนแรงได้ แก่ ภาวะปั ญญาอ่อน
หรื อแท้ งบ่อยๆ หรื อความพิการแต่กําเนิด

สาเหตุพบบ่อยทีสุดก็คือ การมีโครโมโซมเกินไป
หนึงแท่งคือโครโมโซมคู่ที 21 มี 3 แท่ง แทนทีจะมี 2
แท่ ง ตามปกติ ความผิ ด ปกติ แ บบนี แพทย์ เ รี ย กว่ า
TRISOMY 21 ซึงพบได้ ถงึ ร้ อยละ 95
สาเหตุรองลงมาเรี ยกว่า TRANSLOCATION
คือ มีโครโมโซมย้ ายที เช่น โครโมโซมคู่ที 14 มายึด
เกาะติดกับคู่ 21 เป็ นต้ น พบได้ ร้อยละ 4
ส่วนสาเหตุที พบได้ น้ อ ยทีสุดคือ มีโครโมโซมทัง
46 และ 47 แท่งในคนๆเดียวกันพบได้ เพียงร้ อยละ 1
เท่านัน เรี ยกว่า MOSAIC

มีการรั กษาหรื อไม่
เนืองจากกลุม่ อาการดาวน์มีพฒ
ั นาการล่าช้ าหรื อ
ภาวะปั ญญาอ่อนเป็ นปั ญหาสําคัญ ปั จจุบนั ยังไม่มีการ
รักษาให้ หายขาด แต่มีการช่วยเหลือให้ ดีขนึ ได้

มีการช่ วยเหลืออย่ างไรบ้ าง
ทีสําคัญทีสุดและมีประโยชน์มากก็คือการกระตุ้น
การพัฒนาการของเด็กตังแต่อายุ 1-2 เดือน เพือให้ เด็ก
เหล่านีสามารถยืนได้ เดินได้ ช่วยตนเองได้ มากทีสุด
และเป็ นภาระแก่ครอบครัวน้ อยทีสุด
จากการศึกษาในต่างประเทศ
พบว่าการกระตุ้น
พัฒนาการจะช่วยเพิมพูนศักยภาพได้ อย่างชัดเจน และ
จะได้ ผลดีทีสุด หากทําในระยะ 2 เดือนถึง 3 ปี แรกของ
ชีวิต นอกจากนันก็ควรมีการฝึ กพูดอย่างสมําเสมอ โดย
เริมตังแต่อายุ 15-18 เดือน และควรตรวจการได้ ยินก่อน
ฝึ กพูดช่วงอายุ 12–18 เดือน

ขีดความสามารถของเด็กกลุ่มอาการดาวน์
เป็ นอย่ างไร
เด็กเหล่านีจะมีเชาวน์ปัญญาอยูใ่ นระดับปั ญญาอ่อน
ปานกลางหรื อน้ อยแต่สามารถฝึ กทักษะได้ ผล (trainable)
ปั จจุบนั มี”โครงการเรี ยนร่ วม”สนับสนุนทีจะให้ เด็กกลุม่
อาการดาวน์เข้ าศึกษาร่วมกับเด็กปกติในโรงเรี ยนมากขึน
เช่น โรงเรี ยนอนุบาลและโรงเรี ยนประถมใกล้ บ้านของท่าน

การศึกษาและโรงเรี ยน
โรงพยาบาลราชานุ กู ล กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวง
สาธารณสุข มีบุคลากรทีฝึ กเด็กพิเศษ ให้ มีความสามารถ
เรี ยนในโครงการเรี ยนร่ วมของกรุ งเทพมหานครได้ และยัง
ฝึ กทักษะให้ มีความสามารถประกอบอาชีพได้ แต่ต้องมีการ
ควบคุมดูแลตลอดไป
ปั จ จุ บั น มี ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ทุกจังหวัดในประเทศไทย ซึงสามารถ
พาลูกไปฝึ กได้ ภายในอายุ 6 เดือนแรก มูลนิธิช่วยคนปั ญญา
อ่ อ นแห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชิ นูป ถัม ภ์ มี ส าขาที
จัง หวัด เชี ย งใหม่ ใ นภาคเหนื อ จัง หวัด อุด รธานี ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดนครศรี ธรรมราชในภาคใต้
เป็ นต้ น สําหรับสถาบันเอกชนทีจัดตังขึน
ยังมีน้อยแห่ง เช่น มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
ในกรุงเทพมหานคร

มีการป้องกันหรื อไม่
กลุ่ม อาการดาวน์ นี สามารถป้ องกัน ได้ โ ดยการ
วินิจฉัยก่อนคลอด มักทํากันในหญิ งตังครรภ์ทีมีอตั รา
เสี ยงสู ง เช่ น อายุ ม ากกว่ า 35 ปี ขึ นไปโดยแพทย์
สามารถเจาะนํ าครํ ามาตรวจดูโครโมโซมของทารกใน
ครรภ์ว่าผิดปกติหรื อไม่ หากพบความผิดปกติ คู่สามี
ภรรยาอาจเลือกยุติการตังครรภ์ได้
วิธีทีเป็ นทางเลือกใหม่ล่าสุด ได้ แก่ การเจาะเลือด
ในหญิ ง ตังครรภ์ เพื อตรวจหาความเสี ยงว่ า สูง จริ ง
หรื อ ไม่ โ ดยดู ร ะดับ สารเคมี บ างอย่ า งในเลื อ ด และ
ฮอร์ โมนจากรก วิธีนีปลอดภัยมาก
ก่อนพิจารณาทําการวินิจฉัยก่อนคลอดควรปรึกษา
แพทย์เสมอ
การให้ คาํ ปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตร์
เป็ นสิ งจํ า เป็ นแก่ พ่ อ แม่ ที มี ลู ก พั ฒ นาการช้ า/
ปั ญญาอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิงกลุม่ อาการดาวน์ เพราะ
พบได้ บ่อยทีสุด โดยมี อุบัติการณ์ ของโรคประมาณ 1
ต่อ 800 เป็ นการให้ ความรู้ ข้อมูลทีถูกต้ อง เกียวกับโรค
ทีลูกของท่านเป็ น ตลอดจนการดูแ ลรั กษาและความ
ช่วยเหลือต่างๆ ทีบุตรของท่านควรได้ รับ เพือเขาจะได้
พัฒนาและมีศกั ยภาพดีทีสุดทีจะเป็ นไปได้
สนับสนุนโดย

โครงการปฏิบตั ิการระดับชาติเพือวางแผนป้องกันและ
ดูแลรักษาความพิการแต่กําเนิดในประเทศไทย
ติดต่อขอข้อมูลเพิมเติมได้ที
แพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บา้ นของท่าน

กลุ่มอาการดาวน์

สมาคมเพือเด็กพิการแต่ กาํ เนิด
(ประเทศไทย)

