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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมา 
ความพิการแตกําเนิด  (Birth Defects)   เปนภาวะทีพ่บไดบอย   โดยมีอุบัติการณประมาณรอยละ  

3 - 5 ของทารกเกิดมีชีพ ตัวอยางเชน ปากแหวงเพดานโหว กลุมอาการดาวน เปนตน ประเทศไทยมีทารก

แรกเกิดประมาณ 800,000 รายตอป  ดังนั้นจึงประมาณการไดวาจะพบทารกแรกเกิดที่มีความพิการแต

กําเนิดถึงประมาณ 24,000-40,000 รายตอป   สวนขอมูลจากทั่วโลกพบทารก/เด็กที่มีความพิการแต

กําเนิดกวา 8 ลานคนตอป   นอกจากนี้ยังพบวารอยละ 20-30 ของสาเหตุการเสียชีวิตในวัยทารกมีสาเหตุ

จากความพิการแตกําเนิดซึ่งถือวาเปนสถิติที่สูงมาก  ความพิการแตกําเนิดนี้สงผลกระทบตั้งแตระดับ

ครอบครัวของทารกที่มีความพิการแตกําเนิด  ภาระของครอบครัวที่ตองแบกรับ รวมถึงผลกระทบตอจิตใจ

ของบิดามารดาที่มีทารกพิการแตกําเนิด   จนถึงปญหาในระดับประเทศโดยเฉพาะดานคาใชจายในการ

ดูแลรักษาทารกกลุมนี้  

อนึ่ง การเก็บบันทึกขอมูลความพิการแตกําเนิดในประเทศไทยยังไมเปนระบบนัก ขอมูลที่มีผู

รวบรวมไวมีเปนสวนๆ   และสวนใหญเปนขอมูลที่ศึกษารวบรวมในโรงเรียนแพทยและโรงพยาบาลขนาด

ใหญที่รับสงตอผูปวย  โดยขอมูลการศึกษาในโรงเรียนแพทยนั้น  พบทารกพิการแตกําเนิดประมาณ 8.5-

24.4 ตอทารกเกิด 1,000 คน อยางไรก็ตาม ตัวเลขดังกลาวอาจจะสูงเกินกวาความเปนจริงที่พบใน

โรงพยาบาลทั่วไป  และชี้ใหเห็นวามีความจําเปนที่จะตองเรงปรับปรุงการเก็บขอมูลใหเปนระบบมากขึ้น 

เพื่อประโยชนในการวางแผนการปองกันความพิการแตกําเนิด   และใหการดูแลรักษาที่เหมาะสมแกทารก

พิการตอไป 

ในประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศ เชน 

มาเลเซีย ฟลิปปนส ไดมีการจัดทําฐานขอมูลความพิการแตกําเนิดอยางเปนระบบที่เรียกวา Birth defects 

registry (BDR) แลวทั้งสิ้น  สวนประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญรวมถึงประเทศไทยยังไมมีการดําเนิน
นโยบายที่จะปองกันความพิการแตกําเนิด  รวมถึงการทํา BDR อยางเปนรูปธรรมแตอยางใด  
จึงขาดฐานขอมูลที่ครบถวนถูกตอง และทันเวลาตอการนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐาน ในการวางแผนนโยบาย

ระดับชาติ เพื่อรับมือกับปญหาความพิการแตกําเนิดนี้  

นอกจากนี้ดวยความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย ทําใหทราบวาวิตามินบางอยาง

สามารถปองกันและลดอุบัติการณความพิการแตกําเนิดลงได เชน วิตามินโฟลิก (folic acid) หรือโฟเลต 

(folate) ที่ใหแกหญิงวัยเจริญพันธุกอนการตั้งครรภ  ดังตัวอยางที่เห็นไดจากรัฐบาลของประเทศที่พัฒนา

แลวหลายประเทศ  ไดมีการเสริมโฟเลตในอาหารประเภทซีเรียลใหแกหญิงวัยเจริญพันธุกอนการตั้งครรภ

มานานมากกวาสิบป  เพื่อลดอุบัติการณของโรคหลอดประสาทไมปด (Neural tube defects) ไดเปน

ผลสําเร็จอยางชัดเจน  
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ในประเทศไทยมีการชวยเหลือคนพิการจากรัฐบาลในระดับหนึง่ ไดแก การจดทะเบียนคนพกิาร

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย (พม.)   โดยเริ่มต้ังแตป พ.ศ.2537     ซึ่งคนพิการ  

ที่ไดรับการจดทะเบียน จะไดรับเบี้ยเลี้ยงชีพคนพิการเดือนละ 500 บาท   แตการจดทะเบียนนั้นเปนการจด

ทะเบียนคนพิการโดย พม.   ซึ่งยังมีขอจํากัด ไดแก 

1. ขอมูลสถิติของเด็กพิการที่อายุนอยกวา 7 ป ยังขาดความครบถวน 

2. ครอบคลุมเฉพาะความพิการแตกําเนิด หรือที่เกิดอุบัติเหตุตางๆ เพียง 6 ประเภทหลัก คือ 

พิการทางการมองเห็น พิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย พิการทางการเคลื่อนไหวหรือ

ทางรางกาย พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก พิการทางสติปญญา และพิการ

ทางการเรียนรู 

จะเหน็วาการจดทะเบียนคนพกิารทีท่ําอยูในปจจุบันโดย พม. เปนความพิการที่ซึง่กวาจะวนิิจฉัยได

ก็ตองอายหุลายขวบป   แมจะเปนการชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูปวย แตยังขาดมมุมองของการระบุสาเหตุ

การปองกนัการเกิดความพิการแตกําเนิด การวนิิจฉัยและการรักษาแตเนิ่นๆ ทําใหทารกพิการแตกําเนิด

อีกเปนจํานวนมาก ไมเขาขายที่จะไดรับการจดทะเบียนคนพกิารของ พม. ได เชน ปากแหวง

เพดานโหว     หัวใจพิการแตกําเนิด     ลําไสออกนอกชองทอง    หรือไมมีรูกน     ซึง่เปนชองวางขนาดใหญ 

ที่จําเปนตองแกไขและเติมเต็ม   โดยรัฐจะตองใหความชวยเหลือใหสอดคลองกับความเปนจริงตอไป 

จากสภาพปญหาและอุปสรรคในการดูแลปองกันและรักษาทารกที่มีความพิการแตกําเนิด 

ดังกลาว   จึงไดมีการรวมตัวของนักวิชาการ จัดตั้งคณะทํางานโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผน

ปองกันและดูแลรักษาความพิการแตกําเนิดในประเทศไทย (Thailand Task Force for Birth Defects 

Prevention and Care) โดยมีเปาหมายดังตอไปนี้ 

1. เพื่อใหเกิดแผนดําเนินการระดับประเทศแบบองครวมและเปนรูปธรรม  ในการใหการวินิจฉัย

หาสาเหตุของความพิการแตกําเนิด   และการปองกันการเกิดโรคซ้ําในครอบครัว  

2. เพื่อสรางแนวทางการใหการดูแลรักษาและการฟนฟูที่เหมาะสมแกทารก และเด็กที่มีความ

พิการแตกําเนิดในประเทศไทย  

3. ทําใหเกิดระบบการจดทะเบียนความพิการแตกําเนิดระดับประเทศ (Thailand Birth Defects 

Registry)  

เนื่องจากยังไมเคยมีการดําเนินโครงการลักษณะนี้มากอนในประเทศไทย   ประกอบกับความพิการ

แตกําเนิดนั้นมีจํานวนมากหลากหลายชนิด   คณะทํางานโครงการฯ จึงคัดเลือกความพิการแตกําเนิด 

จํานวน 5 ภาวะ/โรค เพื่อเปนตนแบบในการดําเนินโครงการใหประสบผลสําเร็จได   ทั้งนี้ อาศัยเกณฑใน

การพิจารณาคือ  อุบัติการณพบไดบอย  เปนโรคที่มีภาระสะสมสูง    สามารถวินิจฉัยไดงายใน

สถานพยาบาลระดับชุมชน   เปนภาวะหรือโรคที่สามารถปองกันได   ประเทศไทยมีศักยภาพหรือบุคลากร

ในการปองกันและ/หรือรักษาโรคเหลานั้น   และมีความคุมคาคุมทุนในการดําเนินการปองกันโรคและ/หรือ

รักษา ไดแก  
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1. กลุมอาการดาวน   (Down syndrome; DS) 

2. โรคหลอดประสาทไมปด   (Neural tube defects; NTDs) 

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

4. ภาวะแขนขาพิการแตกาํเนดิ   (Limb anomalies; LA) 

5. ภาวะกลามเนือ้เสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)   (Duchenne muscular dystrophy; DMD) 

คณะทํางานไดเล็งเห็นความสําคัญในการสรางระบบการปองกันและดูแลรักษาความพิการแต

กําเนิดขึ้น จึงไดเริ่มทําโครงการฯ นํารองใน 7 สปสช.เขต ครอบคลุม 22 จังหวัด 5 กลุมโรค ข้ึนมา 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงานของแพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข และผูที่เกี่ยวของใน

ระดับโรงพยาบาลชุมชน   โรงพยาบาลทั่วไป   โรงพยาบาลศูนย   และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  ใชเปน

แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน และดูแลรักษาความพิการแตกําเนิด 

2. สรางมาตรฐานการดูแลรักษาความพิการแตกําเนิดใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
1. แพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข และผูที่เกี่ยวของในโรงพยาบาลไดแนวทางในการ

ปองกัน และดูแลรักษาความพิการแตกําเนิด 

2. สรางระบบดําเนินงาน ประสานงาน และจดทะเบียนเพื่อปองกันดูแลรักษาความพิการแตกําเนิด 

เพื่อใหทราบอุบัติการณเด็กพิการในแตละพื้นที่ 

3. พัฒนาระบบการประเมิน เพื่อใหการวินิจฉัยตั้งแตระยะเริ่มตน (early detection) พรอมสงตอ

ขอมูลผูปวย ใหไดรับการรักษาที่ถูกตอง 

4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพในการดูแลรักษา ปองกัน และฟนฟูใหกับเด็กพิการแตกําเนิด 

5. พัฒนาระบบการติดตาม สงตอในการดูแลรักษาไดอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือของชุมชน 

ระดับทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

6. ปองกันความพิการแตกําเนิด และการเกิดซ้ําอีกในครอบครัวในแตละพื้นที่ 
 
ขอบเขต 
 คูมือปฏิบัติงานนี ้ ครอบคลุมข้ันตอนการดูแลรักษาความพิการแตกําเนิด  5  โรคหลกั    ไดแก  

กลุมอาการดาวน หลอดประสาทไมปด ปากแหวงเพดานโหว แขนขาพิการแตกําเนิด และกลามเนื้อเสื่อม

พันธุกรรม (ดูเชน) ต้ังแตการปองกันในกลุมเสี่ยง การวินิจฉัยกอนคลอด การจดทะเบียนความพิการ การ

ดูแลรักษาหลังคลอด การฟนฟู ชวยเหลือ ปองกันการเกิดซ้ํา  ในบทบาทของแพทย พยาบาล เจาหนาที่

สาธารณสุข และผูที่เกี่ยวของในระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 2 

ภาพรวมแนวทางการดูแลรักษาและปองกันความพิการแตกําเนิด 
 

การดูแลความพิการแตกําเนิด 5 โรค จะครอบคลุมทั้งบทบาทในการคนหาผูปวยที่มีอยูแลวใน

ชุมชน และผูปวยที่เกิดใหมใหไดรับการจดทะเบียน และไดรับการรักษาที่เหมาะสมในสถานพยาบาล

ตามลําดับ ต้ังแตระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย เพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเขาถึงการบริการไดอยางเทาเทียม ใหการฟนฟู

ผูปวยใหมีศักยภาพสูงสุดตามที่สามารถพัฒนาได นอกจากมิติในดานการรักษาพยาบาลแลว ยังรวมถึงให

การปองกันการเกิดซ้ําในครอบครัว และการวินิจฉัยกอนคลอดอีกดวย 
 

แผนภูมิภาพรวมการดูแลความพกิารแตกําเนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเปนโรคในชุมชนที่อายุนอยกวา 7 ป 

ที่ยังไมไดรับการดูแลและจดทะเบียน 
เด็กเกิดใหมทีม่ีความ

พิการแตกาํเนดิ 

จดทะเบียนความพกิารแตกําเนิด 

ใหการรักษาฟนฟูในสถานพยาบาล 

ใหคําแนะนาํในการปองกนัการเกิดซ้าํ และ

การวนิิจฉัยกอนคลอดในครรภถัดไป 

ติดตาม สงตอการดูแลใหกับชุมชน 
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1. แผนภาพการดูแลผูปวยกลุมอาการดาวน 

อสม./สถานีอนามยั/ รพช. รพท./รพศ.

คนหา และ 

วินิจฉัย

• คนหาเดก็กลุมอาการดาวนทัง้กลุมมารดาคลอดเองที่บานและในสถานพยาบาล

• ซกัประวตัิบิดา/มารดาและครอบครวั:  ประวตั ิ อาย ุอาชพี การศกึษา  ใครเป็นผูเลีย้งดูหลกั ใครจะพาไปพบแพทยและไปกระตุนพฒันาการ

• การตรวจรางกาย: การตรวจรางกายทัว่ไป ดูลกัษณะหนาตา หางตาชีข้ ึน้ ดัง้แบน ลิน้จุกปาก กลามเนื้อออนแรง 

                             :  การตรวจเพื่อหาวามีความพิการอื่นรวมดวยหรือไม เชน หวัใจ ไมมรีูกน สําไสอุดตนั ตาเข/เหล ไมพูดหรอืสงสยัวาไมไดยนิ 

• แจกแผนพบัการดแูลรกัษาและกระตุนพฒันาการเดก็กลุมอาการดาวน

แพทยรวบรวมรายชื่อและกรอกแบบฟอรมบนัทึก (Birth Defects Registry, BDR)

วินิจฉัยวาเป็นเดก็กลุมอาการดาวน

รกัษาและ

ฟื้นฟู

การรกัษา
1. แจงการวนิิจฉัยเบื้องตนแกบดิา/มารดาและให 
genetic counseling
2. เจาะเลอืดสงโครโมโซม 3 ซซีใีสหลอดจุกเขยีว สงไป
ยงัรพ.ที่สามารถทําการตรวจได
3. ใหการกระตุนพฒันาการ หรอืกายภาพบําบดัที่รพ.
หรอืสถานพยาบาลใกลบาน
3. ตรวจไทรอยดประจําปี ปีละครัง้
4. สงตรวจตาและการไดยนิเมื่ออายุ 1 ปี  
5. สงตอรพ.ระดบัสงูกวาเพื่อดแูลปญัหาทางกาย เชน 
โรคหวัใจ ไมมรีูกน ลําไสอุดตนั ไทรอยดบกพรอง ตาเข
6. สงตรวจ IQ เมื่ออายุ 6-7 ปี
ติดตามดูแลรกัษาตอเนื่อง หลงัไดรบัการผาตดัแกไข
แลวจากรพท./รพศ./โรงเรยีนแพทย โดยเนนดกูาร
เจรญิเตบิโตและพฒันาการ

1. Genetic counseling โดยโอกาสเกดิซํ้าขึ้นกบัชนิดของ
โครโมโซมทีผ่ดิปกตใินผูปวย

2.  วางแผนการมลีูกคนตอไปอยางรดักุม เมื่อพรอมจะ
ตัง้ครรภ ใหสงตวัไปรพท./ รพช. /รร.แพทย ที่มสีตูิ
แพทยที่สามารถตรวจอลัตราซาวดกอนคลอดและ
สามารถเจาะนํ้าครํ่าได 

• การใหคาํแนะนํา : Genetic counseling โดยใหคาํปรกึษาแนะนําแกครอบครวัถงึ สาเหตุ แนวทางการรกัษา โอกาสเกดิซํ้าในครรภ

ถดัไปตามผลโครโมโซมในผูปวย การปองกนัการเกดิซํ้า การวนิิจฉัยกอนคลอด

• การตรวจวินิจฉัยกอนคลอดในครรภถดัไป: ไดแกการตรวจเลอืดมารดาขณะตัง้ครรภ 16-20 สปัดาห  การเจาะนํ้าครํ่าเพื่อสงตรวจ

โครโมโซมที่อายุครรภ 16-20 สปัดาห  การเจาะเนื้อรกเพื่อตรวจโครโมโซมที่อายุครรภ 9-12 สปัดาห

• ใหความรูแกประชาชน: วากลุมเสีย่ง ไดแก หญงิตัง้ครรภอายุเกนิ 35 ปี ณ วนักําหนดคลอด ควรฝากครรภแตเนิ่นๆ และเพื่อให

ไดรบัคาํแนะนําที่แหมาะสมจากสตูแิพทยตอไป

• การรกัษา: ทาํขอ 1-6 เชนเดียวกบัที่สถานีอนามยัและ รพช.

• การผาตดั: ผาตดัโรคทางกาย เชน ไมมรีูกน โรคหวัใจพกิารแตกําเนิด ลําไสอุดตนั 

• ฝึกกระตุนพฒันาการจนอายุ 3-4 ปี โดยเนนเตรยีมความพรอมเขาโรงเรยีนปกตใิกลบานเชนเดยีวกบัเดก็ปกต ิแลวมองหาโรงเรยีน

                    ใกลบานที่สามารถใหเดก็ชาเรยีนรวมได

• ฝึกการพูด: ตัง้แตอายุ 1-1 ½ ปี

• ออกใบรบัรองคนพิการ เพื่อใหผูปกครองดาํเนินการจดทะเบยีนคนพกิาร

• ติดตามดูแลรกัษาตอเนื่อง: โดยเนนดกูารเจรญิเตบิโตและพฒันาการ

ใหคาํแนะนํา

และป องกนั

การเกิดซํา้

รพ.มหาวิทยาลยั/กระทรวง
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2. แผนภาพการดูแลผูปวยโรคหลอดประสาทไมปด 

สถานีอนามัย อสม. รพช./รพท. รพ.ศ./รพ.มหาวิทยาลัย/กระทรวง

คน
หา
แล
ะว
ินิจ

ฉัย
รัก
ษา
แล
ะฟื้

นฟู
ให
คาํ
แน

ะน
ําแ
ละ
ปอ

งก
นัโ
รค
เก
ดิซํ

้า

•หญิงตั้งครรภทุกรายไดรับคาํ
แนะนาํใหฝากครรภ

•เผยแพรความรู เก ีย่วกบัภาวะหลอด
ประสาทไมปิด แก ชุมชน โดย อสม. 

โรงเรียน ฯลฯ ผานสื่อตางๆ

•ติดตามคนหาครอบครัวที่มีลูกหรือ
ญาติมีภาวะหลอดประสาทไมปิดเพื่อ

สงตอโรงพยาบาล

•หญิงตั้งครรภทุกรายไดรับการฝากครรภ
•ไดรับการทาํ prenatal ultrasonogram

กอนอายุครรภ 20 สัปดาห

•พบหรือสงสัยภาวะหลอดประสาทไมปิด

•ยืนยนัการวินิจฉยัโดย prenatal ultrasonogram ซํ้ าโดยผู เชี่ยวชาญ

Syndromic

Non-syndromic

lethal Non-lethal

แนะนาํยุติการตั้งครรภ

วินิจฉัยภาวะหลอด

ประสาทไมปิด

ไดรับการ counselling

•ไดรับการดูแลก อนคลอด
•เลือกวิธีคลอดที่เหมะสมโดยสูติแพทย
•ปรึกษากุมารแพทยทารกแรกเกดิ, กุมาร

แพทยโรคระบบประสาท, แพทยเวชพนัธุ

ศาสตร,  ศลัยแพทยระบบประสาทเพื่อ

เตรียมความพรอมในการดูแลทารกแรกเกดิ

•ใชผ าก อซสะอาดชุบ normal saline ปิดบริเวณถุงหุม

ก อน และพนัดวยผาก อซป องกนัการแตกของถุง

•นอนควํ่า ตะแคงศีรษะเพื่อไมใหกดทบับริเวณก อน
•ปรึกษาศลัยแพทยระบบประสาทเพื่อผาตดัเยบ็ปิดถุง
หุมก อนโดยเร็วที่สุด

•ระวงัไมใหเกดิการติดเชื้อในระบบประสาท

คลอด

•ติดตามขนาดเสนรอบศีรษะ 

•เฝ าระวงัภาวะ hydrocephalus

•คนหาภาวะ neurogenic bladder

•ภาวะแทรกซอนทางออรโธปิดิกส

•ปรึกษากุมารแพทยโรคระบบทางเดินปัสสาวะถามี neurogenic bladder 

•ปรึกษากุมารแพทยโรคระบบประสาท หากมีภาวะ hydrocephalus

•ปรึกษาแพทยออรโธปิดิกสในกรณีที่มีภาวะแทรกซอนทางกระดูกและขอรวมดวย
•ปรึกษาแพทยเวชศาสตรฟื้นฟูในการทาํกายภาพบาํบดักลามเนื้อขา, bladder training ฯลฯ

•ติดตาม/กระตุนพฒันาการ
•ทาํกายภาพบาํบดั/จดัหาเครื่อง

กายอุปกรณตามอาการของโรค

•จดทะเบียนความพิการ
•ประเมิน/ดูแลสภาพจิตใจของ

ผูป วยและครอบครัวแบบองครวม

•เยี่ยมบาน/โรงเรียน

•ทาํกายภาพบาํบดั
•จดัหาสวสัดิการ และดูแลการเขาถึง

สิทธิ์สําหรับคนพิการ

•ชุมชน/ทองถิ่นมีสวนรวมในการ

ฟื้นฟูผู ป วย

•ดูแลจิตใจผู ป วยและครอบครัว
•เฝ าระวังการเกิดซํ้าในครอบครัว

•ใหความรูเรื่องการป องกนัภาวะหลอด
ประสาทไมปิด ผานสื่อ กลุมคน หรือ

หนวยงานในชุมชน เชน วดั/โรงเรียน/สอ.

•สงเสริมใหหญิงวยัเจริญพนัธุไดรับ folic 

acid อยางเพียงพอ (400 μg/day) (ปฐมภูมิ)

•คนหา ประสานงานกบัรพ.เพื่อติดตาม

ครอบครัวที่เป็นโรค ป องกนัการเกดิซํ้ า

•สรางความเขมแข็งในชุมชน มีหนวยงาน

องคการปกครองสวนทองถิ่นที่ดาํเนินงาน

อยางตอเนื่อง

•ใหความรูเรื่องการป องกนัการเกดิ
ซํ้ า แก ครอบครัวกลุมเสี่ยง

•ให folic acid  4 mg/day 1 เดือน

ก อนการตั้งครรภจนสิ้นสุด 1st

trimester (ทุติยภูมิ)

•Early ANC ในครอบครัวกลุม

เสี่ยง และใหคาํแนะนาํเก ีย่วกบัการ

วินิจฉัยก อนคลอด

registry

•ภาครัฐตระหนกัถึงความสําคญัของปัญหา และมีความเขาใจหลกัการของการป องกนั และดูแลรักษา

•มีนโยบายสนบัสนุนจากรัฐบาล พรอมงบประมาณในการดูแลผู ป วยรอบดานทั้งมิติของการป องกนั วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู

•อบรมใหความรูบุคลากรทางการแพทยอยางสมํ่าเสมอ ใหตระหนกัถึงความสําคญัในการป องกนัการเกดิภาวะหลอด

ประสาทไมปิดทั้งการป องกนัปฐมภูมิและทุติยภูมิ และเขาใจขั้นตอนการรักษา ฟื้นฟูแบบครบวงจร

•สรางระบบเครือขายการสงตอผู ป วยที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มการเขาถึงการบริการอยางรวดเร็ว

•มีการประชาสัมพนัธจากภาครัฐผานสื่อตางๆอยางกวางขวางและทัว่ถึง ทั้งในระดบัสถานพยาบาลจนถึงชุมชน

•มีเครือขายนาํรองเป็นตนแบบการดูแลผู ป วยใหกบัสถานพยาบาลทัว่ประเทศ
•มีการสนบัสนุนจากภาครัฐในการวิจยัคนควาองคความรูใหมๆในการดูแลรักษาภาวะหลอดประสาทไมปิด

เฝ าระวงั

ภาวะแทรกซอน

ใหคาํปรึกษาโดยแพทย

เวชพนัธุศาสตร/กุมาร

แพทยทารกแรกเกดิ
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3. แผนภาพการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหว 

สถานีอนามัย อสม. / รพช รพท./รพศ. ทมี รพ.มหาวิทยาลัย

คนหา
 และ 
วินิจฉัย

1. ซักประวัติบิดา/มารดา :  ประวตัิ  อาย ุอาชีพ 
                                            ประวตัิการตัง้ครรภของมารดา  ครรภกอน : การแทง  การสูญเสียทารก ความพิการแตกําเนิด 
                                       การครรภปัจจบุัน : ไดรับสารกอความพิการ (ยา สารเคมี สารเสพติดแอลกอฮอล) เจ็บป วย ภาวะแทรกซอน หรือ    ไดรับภยนัตรายตอครรภ  การคลอด
                    ประวตัิครอบครัว มีพอ หรือแม พี่ นอง หรือ ญาติฝ ายพอ ญาติฝ ายแมมีปากแหวง เพดานโหว การแตงงานในเครือญาติ
2. การตรวจร างกาย : การตรวจร างกายทั่วไป  เพื่อหาวามีความพิการอื่นรวมดวยหรือไม เชน  ศีรษะ ตา รองบุมที่ริมฝีปากลาง  หัวใจ แขน ขา 
                            การตรวจร างกายเฉพาะโรค  - ปากแหวง ขางเดียว หรือ สองขาง
                                                                  - เพดานโหว  เป็นแบบสมบรูณ หรือไมสมบูรณ
3. แจกแผนพบัการดแูลรักษาโรคปากแหวง/เพดานโหวแกญาติ  ชุมชน   อสม. และโรงเรียน

แพทยรวบรวมรายชื่อ และกรอกฟอรม 1

วินิจฉัย ปากแหวง/เพดานโหว

รักษา
และ
ฟื้นฟู

การรักษา   ในกรณีที่วินิจฉัยไดหลังคลอด
1. แจงการวินิจฉัยเบือ้งตนแกบิดา/มารดา 
2. สงตอ รพ.ระดบัสูงกวา ( ปากแหวงสงภายใน 3 
เดือน เพดานโหวสงภายใน 9 เดือน)
3. การรักษาการติดเชือ้ทางเดินหายใจสวนบน          
 ( ป องกนัหูสวนกลางอกัเสบ )
 ติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง หลังไดรับการผาตดัแกไข
แลวจากรพ.จังหวดั/รพ.ศนูย/รพ.โรงเรียนแพทย
• การรักษาในกรณีที่วินิจฉัยไดชา ( เด็กโตแลว)
สงตอเพื่อรับการรักษาดวยการผาตดัและแกไขการพดู

ให
คําแนะนํา

และ
ป องกัน

โรคเกิดซํา้

ให คําแนะนํา
1. การดแูลเบีอ้งตน ประกอบดวย สอนการดดูนม การ
ปั๊มนมแมใสขวด
2. แนะนําโอกาสเกิดเป็นซํา้ร อยละ 2-3 ( กรณีไมมีความ
พิการอื่นรวมดวย )
3.ดแูลจิตใจผูป วยและครอบครัว 

การใหคําแนะนํา :กุมารแพทย  หรือ ศัลยแพทย หรือ สูตแิพทย ใหคําปรึกษาแนะนําแกครอบครัว ถึง สาเหตุ แนวทางการรักษา 
โอกาสเกิดซํา้ การป องกนัการเกิดซํา้ การวนิจิฉยักอน
การป องกัน
1.หาสาเหตุของการเกิดโรค : พนัธุกรรม สารกอความพกิารเชน ขาดสารอาหาร เพื่อป องกนัการเกดิซํา้ในครรภตอไปถาทําได
2.หากลุมเสี่ยง เชน สตรีวยัเจริญพนัธุ ที่ไดรับ สารกอความพกิาร ใหงด หลีกเลี่ยง หรือในกรณีที่ไดรับยาเพื่อรักษาโรคที่อาจเป็นสาเหตุของ
ปากแหวง/ เพดานโหว ใหเปลี่ยนเป็นยาที่ปลอดภยักวากอนการตัง้ครรภ ผู ที่มีประวตัิโรคในครอบครัว
3.ใหความรู แกประชาชน - ทางดานโภชนาการ เชน อาหารที่มีโฟเลท การใหโฟเลทเสริมในสตรีวยัเจริญพนัธุและสตรีตัง้ครรภ ซึง่ทําใหลด
การเกิดเพดานโหวไดบางสวน

การผาตดั  : รักษาปากแหวง ศัลยแพทยดําเนินการผาตดัเมื่อทารกพร อม แตอายไุมควรเกิน 3 เดือน
                   รักษา เพดานโหว  - ขัน้ตน : ทันตแพทย ใสเพดานเทียม  เปลี่ยนทุก 1 เดือนและรอการผาตดัเมื่อทารกพรอมแตอายไุมควรเกิน 1 ปี
ถามีความพิการอื่น ให รักษาควบคูไป
ติดตามการรักษา  ทันตแพทย ติดตามการรักษาฟัน
                  ศัลยแพทยตกแตง ติดตามดแูลเรื่องรูปจมกูและรูปริมฝีปากและผาตดัเพิ่มเติมเมื่ออาย ุ6-8 ปี
                  ในกรณีเพดานโหว  ใหตรวจการไดยินหลังอาย ุ1 ปี
                  นักแกไขการพูด  ฝึกการพดูตัง้แตชวงรักษา (ถา รพท / รพศ ไมมี ใหสงตอ รพ.ระดบัสูงกวา )
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4. แผนภาพการดูแลผูปวยแขนขาพิการแตกําเนิด 

สถานีอนามัย อสม.

คนหา
 และ 
วินิจฉัย

• คนหาทารกแรกเกิดหรือเด็กที่มี
ความพกิารแตกําเนดิของแขนขาที่
คลอดที่บานหรือ ไมเคยได รับการดูแล
รักษาโดยแพทย เพื่อสงตวัไป
โรงพยาบาล
• แจกแผนพบัใหความรู เกี่ยวกบั
ความพกิารแตกําเนดิแก ชุมชน  อสม. 
และโรงเรียน

• เมื่อพบเด็กที่มีความพกิารของแขนขาแต
กําเนดิ แพทยควรตรวจรางกายอยาง
ละเอียด เพื่อหาความผดิปกติของอวยัวะ
สวนอื่นๆ 

• สงตอโรงเรียน แพทยเพื่อใหกุมารแพทยพนัธุ
ศาสตร กุมารแพทยเฉพาะทางตรวจวนิจิฉยั

• สงตอกุมารแพทยเพื่อตรวจวนิจิฉยั 
ความผดิปกติของอวยัวะอื่น และวนิจิฉยั
วาเขาไดกบักลุมอาการใด 

รักษา
และ
ฟื้นฟู

• เยี่ยมบาน/โรงเรียน 
• ปรับสภาพบานและเครื่องใช
ประจําวนัใหเหมาะสม
• ดูแลจิตใจผูป วยและครอบครัว
• ทําความเขาใจกบัคุณครู/เพื่อน
• ดูแลสวสัดิการสําหรับคนพกิาร

ให
คาํแนะนํา

และ
ป องกัน

โรคเกิดซํา้

• ป องกนัสาเหตุของความพกิารของ
แขนขาที่สามารถป องกนัได  เชน 
สาเหตุจากพนัธุกรรม

• ใหคําปรึกษา แกบดิามารดา 
 - สาเหตุการเกิดโรค
- แนวทางการดูแลรักษา
 - ความเสี่ยงในลกูคนตอไป
 - วธิีลดโอกาสการเกิดโรค

• สงตอโรงเรียนแพทยเพื่อใหศลัยแพทยออรโธปิ
ดิกส แพทยเวชศาสตรฟืน้ฟูพจิารณา ดูแลรักษา

• นโยบายจากสวนกลางพรอมงบประมาณ และติดตาม
ผลลพัธทกุปี
• จดัอบรมบคุลากรทางการแพทย เรื่องการดูแลและฟืน้ฟู
ผูป วยที่มีความพกิารแตกําเนดิของ แขน ขา

รพช./รพท./รพศ. โรงเรียนแพทย/กระทรวง

มีความผิดปกติของ

อวยัวะอื่น

 
ไมมีความผิดปกติ

ของอวยัวะอื่น 

วินิจฉัยไมได 

รักษาไมได
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5. แผนภาพการดูแลผูปวยกลามเนื้อเสือ่มพันธุกรรม (ดูเชน) 

สถานีอนามัย อสม. รพช./รพท./รพศ.

คนหา
 และ 
วินิจฉัย

• คนหาผูป วย เด็กชาย วยัอนุบาล-

ประถมตน : เดินลมบอย วิ่งขาปัด 
นองโต เดินเขยง ลุกขึน้ลาํบาก 
(โกเวอร ไซน Gower sign)  เพื่อสง
ตวัไปโรงพยาบาล
• แจกแผนพบัคดักรองอาการโรคดู
เชน แกชุมชน อสม. และโรงเรียน
• ครอบครัวที่เคยมีลูกหรือญาติ
เป็นโรคกลามเนือ้เสื่อมพนัธุกรรม
(ดเูชน) ตัง้แตอายุ 5-10 ปี

• พบผูป วยเพศชายที่มีอาการ
สงสัยโรคกลามเนือ้เสื่อมพนัธุกรรม
(ดเูชน) คือ กลามเนือ้ขาออนแรง 
นองโต สงให โรงพยาบาลที่มีกมุาร
แพทย และ สงเลือดตรวจเอนไซม
กลามเนือ้ (CPK) พบวาสูง
• ซักประวตัิครอบครัวและวาด
แผนภมูิครอบครัว อาจมี หรือไมมี
ประวตัิโรคดเูชน
• ครอบครัวที่เคยมีผูชายเป็นโรคค
กลามเนือ้ลีบตัง้แตอายุ 5-10 ปี

• เก็บเลือดเพื่อตรวจหาสารพนัธุกรรม
ที่ผิดปกติ ดวยวิธีหยดกระดาษกรอง หรือ
เลือด 3 ซีซีใสในหลอดฝามวง ( EDTA)
โดยเก็บเลือดผูป วยและมารดา 
• ใหคําแนะนําเบือ้งตนวาสงสัยโรค ให
รอผลตรวจและแนะนําแมคมุกําเนิด
จนกวาจะทราบผลและคําแนะนําขัน้ตอไป
• เมื่อพบหญิงตัง้ครรภที่มีโอกาสมียีน
แฝงจากประวตัิครอบครัวใหสงตวัไปรพ.
มหาวิทยาลัยหรือปรึกษาตามระบบ
(โทรศพัท เว็บ อีเมลล ) โดยไมตองสงตัว
ผูป วย

• เจาหนาที่ประสานงาน รับเลือด
พร อมแบบฟอรม 1 ตรวจสอบ
ความถกูตอง และจัดเก็บในทะเบียน
คอมพิวเตอร นําสงหองปฏิบัติการ

• หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห
Multiplex PCR / MLPA

± sequencing 

พบ การกลายพันธุ

ตรวจเลือดมารดา 

• แจงผลสรุปใหรพ.ผูสง
•ไมตองตรวจเลือดคนอื่น

ปรึกษา
ผู เชี่ยวชาญ

• แจงผลของผูป วยและมารดาให
รพ.ผู นําสง
• แจงให  รพ. เก็บเลือดญาติผูหญิง
ฝ ายมารดาที่มีโอกาสมียีนแฝงตาม 
ลําดบัเลขที่ของแผนภมูิครอบครัว

 

รักษา
และ
ฟื้นฟู

• เยี่ยมบาน/โรงเรียน 
• ปรับสภาพบานให เหมาะสม
•ดแูลจิตใจผูป วยและครอบครัว
•ทําความเขาใจกบัคณุครู/เพื่อน
•กายภาพบําบัด/นวดสัมผัส
ดแูลสวสัดิการสําหรับคนพิการ

• กมุารแพทย/กมุารแพทยระบบประสาท (พิจารณายาเพรดนิโซโลน แลวแตราย) 
• ตรวจการทํางานของกลามเนือ้หัวใจและอลัตราซาวนหัวใจ (Echo) ปีละ 1 ครัง้ 
และใหการรักษาตามอาการ
• กายภาพบําบัด เครื่องกายอปุกรณตามอาการของโรค 
• นัดตรวจติดตามตอเนื่อง, เยี่ยมบาน, ออกใบรับรองเพื่อทําบัตรคนพิการ
• ประเมินสภาพจิตใจผูป วยและครอบครัวพร อมใหการชวยเหลือ
>  กรณี ระยะทายของโรค ใหดแูลแบบ End stage of life care โดยเฉพาะดานจิตใจ

ใหคํา
แนะนํา
และ

ป องกัน
โรคเกิด
ซํา้

• ใหความรู ชุมชนใหตระหนัก
ถงึขอดีของการป องกนัการเกิด
โรคกลามเนือ้เสื่อมพนัธุกรรม 
(ดเูชน)ซํา้อีกในครอบครัว
• ประสานงานกบั รพ.เพื่อ
ติดตามหาญาติผูหญิงของ
มารดาที่มียีนแฝงให ไดรับการ
ตรวจเลือด

• ผูหญิงทุกคนที่มียีนแฝง ให คําแนะนําเรื่องโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคซํา้ ดังนี ้
 - ผูหญิงที่มียีนแฝง ถามีลูกชายจะมีโอกาสเป็นโรค 50% ไมเป็นโรค 50% 

และถามีลูกสาวจะไมเป็นโรคแตมีโอกาสมียีนแฝง 50% 

- แนะนํามารดาตรวจวินิจฉัยกอนคลอดโดยการเจาะนํา้ครํ่าสงตรวจจําเพาะโรคนี ้
• หากมารดาไมมียีนแฝง โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคซํา้นอย
• ผูหญิงที่ไมมีมียีนแฝง สามารถตัง้ครรภฝากครรภมีบุตรไดตามปกติ

•กรณีมีปัญหาการดแูลรักษา ใหปรึกษาผู เชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือสงตวัมาที่ 
รพ.มหาวิทยาลัย
• ปรึกษาแพทยดานกระดกู หากมีอาการหลังแอนมากหรือเดินเขยงมาก 
• ปรึกษา แพทย เวชศาสตรฟืน้ฟู เพื่อแนะนําดานการออกกําลังกายที่เหมาะสม
• ปรึกษา สูติแพทยและแพทยเวชพนัธุศาสตร กรณีพบหญิงตัง้ครรภที่มีโอกาส
เสี่ยงมียีนแฝงของโรค เพื่อทําการวินัจฉัยทารกในครรภ

• นโยบายจากสวนกลางพรอมงบประมาณ และติดตาม ผลลัพธทุกปี
• จัดอบรมบุคลากรทางการแพทย เรื่องการป องกนัการเกิดโรคกลามเนือ้เสื่อม
พนัธุกรรม (ดเูชน) ซํา้ในครอบครัว ให เขาใจปัญหา และบทบาทในการดแูล
ผูป วยแบบองครวม
• ทําโครงการนํารองใหแก รพช./รพท./รพศ.ที่สนใจ เพื่อเป็นโรงพยาบาล
ตวัอยางของโครงการและเป็นเครือขายในแตละภาคของประเทศ
• จัดทําสื่อประชาสัมพนัธเรื่องโรคกลามเนือ้เสื่อมพนัธุกรรม (ดเูชน) : แผนพบั 
เว็บไซด

ไมพบ

ยนีแฝง

พบ

ยนี

แฝง

ไมพบ
การกลายพนัธุ

วินิจฉัย โรคกลามเนือ้เสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)
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บทที่ 3 

กลุมอาการดาวน (Down syndrome) 
 

กลุมอาการดาวน (Down Syndrome) เปนโรคพันธุกรรมที่มีความพิการแตกําเนิด และภาวะ

ปญญาออนที่พบบอยที่สุด อุบัติการณประมาณ 1 ตอ 800 ของทารกเกิดมีชีพ สวนใหญวินิจฉัยไดต้ังแตแรก

เกิด สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคูที่ 21 ลักษณะสําคัญ ไดแก กลามเนื้อออนปวกเปยก 

(hypotonia) พัฒนาการลาชา (delayed development) หรือภาวะปญญาออน (mental retardation) ศีรษะ

แบน ตาเฉียงขึ้น ด้ังจมูกแบน มือส้ัน มีโรคหัวใจพิการแตกําเนิดรวมดวยประมาณรอยละ 40-50 มักมีภาวะ

ตอมไทรอยดบกพรองรวมดวยรอยละ 20-30 ลําไสอุดตันพบไดรอยละ 10-15 ไดแก imperforate anus และ 

duodenal atresia ปญหาอื่นที่อาจพบไดเมื่อมีอายุมากขึ้น ไดแก Atlantoaxial joint subluxation ตอกระจก 

เบาหวาน ภาวะตอมไทรอยดบกพรอง Hashimoto thyroiditis มะเร็งเม็ดเลือดขาว นอกจากนี้ยังพบ 

Alzheimer disease ไดในบุคคลกลุมอาการดาวนที่มีอายุ 30-40 ป ข้ึนไป  

 การตรวจวิเคราะหโครโมโซม (chromosome analysis) ควรทําทุกราย เพื่อทราบวามีความผิดปกติ

แบบใด   พบ trisomy 21 ไดรอยละ 95  translocation พบไดรอยละ 4   และ mosaic พบไดเพียงรอยละ 1  

ความรูนี้สามารถนําไปใชในการใหคําปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตร เกี่ยวกับอัตราเสี่ยงของการเกิดซ้ํา 

โดยทั่วไปอัตราเสี่ยงของการเกิดซ้ําในกรณีที่เปน trisomy 21 ตํ่ามาก ประมาณรอยละ 0.5-1 เทานั้น หากเปน

แบบ translocation ก็มักมีอัตราเสี่ยงสูงขึ้นประมาณรอยละ 5 - 15  ในกรณีที่ตรวจโครโมโซมบิดามารดา

พบวาคนใดคนหนึ่งเปน balanced translocation carrier (ยกเวนบิดามาดาคนใดคนหนึ่งเปน balanced 

translocation carrier ของโครโมโซมคูที่ 21 กับ 21 โอกาสเกิดซ้ําจะสูงถึงรอยละ 100 )  

 เด็กกลุมอาการดาวนควรไดรับการดูแลปญหาสุขภาพตั้งแตเกิด เชน โรคหัวใจพิการแตกําเนิด ภาวะ

ตอมไทรอยดบกพรอง ไดรับ early stimulation program คือ สงเสริมกระตุนพัฒนาการตั้งแตอายุ 1-2 เดือน 

พอแมควรไดรับคําปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตร   เพื่อมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคที่บุตรเปน สาเหตุ

ของการเกิดโรค อัตราเสี่ยงของการเกิดซ้ํา การวางแผนครอบครัว การวินิจฉัยกอนคลอด เพื่อนําไปสูการปรับ

จิตปรับใจ และการยอมรับบุตรของเขา 

 เด็กกลุมอาการดาวนมีพัฒนาการลาชา แตมีความหลากหลายพอสมควร บางคนก็มีความสามารถ

ทางเชาวนปญญา (IQ) ในระดับปญญาออนปานกลางหรือนอย บางคนก็มีปญญาออนระดับรุนแรง แตสวน

ใหญมักมีเชาวนปญญาในระดับ trainable คือฝกได ทักษะทางสังคมใกลเคียงคนปกติมากกวาความสามารถ

ทางการเรียน (performance) ปจจัยที่อาจเปนอุปสรรคหรือสงเสริมพัฒนาการของเด็กกลุมอาการดาวน  

ไดแก ภูมิหลังของครอบครัว การยอมรับของพอแม การกระตุนพัฒนาการแตแรกคลอดหรือภายในชวงแรก

ของชีวิต การแทรกแซงชวยเหลือตางๆ รวมทั้งการปองกันการไดยินบกพรองที่อาจพบไดบอยรวมกับโรคติด

เชื้อหรือหวัด ความรุนแรงของโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่เปนมากหรือนอย และไดรับการรักษาอยางเหมาะสม

หรือไม เด็กกลุมอาการดาวนที่ไดรับการดูแลเลี้ยงดูในครอบครัวของเขาเอง จะมีเชาวนปญญาสูงกวาเด็กที่ถูก

สงไปอยูสถานสงเคราะหของรัฐ  
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อัตราการเกิดทารกกลุมอาการดาวนนั้นเพิ่มข้ึนตามปจจัยอายุแม หญิงตั้งครรภเมื่ออายุ 35 ป จะมี

อัตราเสี่ยงในการมีบุตรเปนกลุมอาการดาวนประมาณ 1 ตอ 370 แพทยจึงควรแนะนําการวินิจฉัยกอนคลอด 

(prenatal diagnosis) ใหแกหญิงตั้งครรภที่มีอัตราเสี่ยงสูงดวย ปจจุบันมีการตรวจกรองหญิงตั้งครรภ โดย

การเจาะเลือดมารดาที่ต้ังครรภในไตรมาสที่สอง เพื่อทราบอัตราเสี่ยงวาสูงจริงหรือไม  
การวินิจฉัยโรค 

1. Phenotype (ลักษณะภายนอก) ทารกกลุมอาการดาวน มักไดรับการวินิจฉัยตั้งแตแรกเกิด 

เนื่องจากมีลักษณะจําเพาะไดแก ศีรษะเล็ก (microcephaly) ศีรษะแบน (flat occiput หรือ brachycephaly) 

ตัวออนปวกเปยก (hypotonia) ตาเฉียงขึ้น (upslant eyes) ด้ังจมูกแบน (flat nasal bridge) เนื้อเกินบริเวณ

ตนคอ (redundant skin at the nape of the neck) ระยะระหวางนิ้วหัวแมเทาและนิ้วชี้หาง (widened gap) 

และมีรอยแยก (vertical crease) 

โรคหัวใจพิการแตกําเนิดพบไดรอยละ 40-50 ความพิการของระบบทางเดินอาหาร (เชน duodenal 

atresia, imperforate anus เปนตน) พบไดรอยละ 10-15 ภาวะตอมไทรอยดบกพรอง (congenital 

hypothyroidism) พบได รอยละ 20-30 สําหรับภาวะปญญาออนมีความหลากหลาย ต้ังแตปญญาออนระดับ

นอย (IQ : 55-70) ระดับปานกลาง (IQ : 40-55) และระดับรุนแรง (IQ : 25-40) 

นอกจากนั้นพบความบกพรองทางการไดยิน  (hearing impairment)  รอยละ 60    การอักเสบของหู 

ชั้นกลางพบไดรอยละ 50-70 ปญหาสายตาพบไดรอยละ 60 โดยพบภาวะบกพรองทางการมองเห็น 

(refractive errors) พบไดรอยละ 50   พบ acquired hip dislocation รอยละ 6     obstructive sleep apnea  

พบไดรอยละ 50-75 และ leukemia พบไดรอยละ 1 
2. Karyotype (การตรวจวิเคราะหโครโมโซม) 

การวินิจฉัยยืนยัน ทําไดโดยการตรวจวิเคราะหโครโมโซม (chromosomal analysis) พบความ

ผิดปกติของแทงพันธุกรรมได 3 แบบ 

2.1 Trisomy 21 (ICD-10-TM; Q900) พบไดรอยละ 95 โดยพบโครโมโซมคูที่ 21 เกินมาหนึ่งแทง 

สาเหตุจากโครโมโซมไมลดจํานวนในชวงการสรางเซลลสืบพันธุ (meiotic nondysjunction) 

โอกาสเกิดซ้ํา (recurrence risk) ตํ่า ประมาณรอยละ 0.5-1 (รูปที่ 3-1) 

2.2 Robertsonian Translocation (ICD-10-TM; Q902) พบไดรอยละ 4 โดยพบโครโมโซมคูที่ 13, 

14, 15, 21 หรือ 22 ยายที่ไปจับกับโครโมโซมคูที่ 21 เรียก unbalanced translocation carrier 

โอกาสเกิดซ้ําสูงถึงรอยละ 5-15 ถาตรวจพบวาบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเปน balanced 

translocation carrier (รูปที่ 3-2) แตถาพบวาบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเปน balanced 

translocation carrier ของโครโมโซมคูที่ 21 กับ 21 โอกาสเกิดซ้ําในครรภถัดๆ ไปสูงถึงรอยละ 

100 



 

 

 

 
 
 

2.3 Mosaic 

trisomy 

โครโมโซ

รูปที่ 3-2

(ICD-10-TM

21 จะมีลัก

มคูที่ 21 ข้ึนกั

รูปที่ 3-1 แส

 แสดงโครโมโ

M; Q901) พ

กษณะภายน

กับวาในรางกา

ดงโครโมโซมใ

โซมในเด็กกลุ

ระหวางโค

14 

พบไดรอยละ 1

อกที่รุนแรงน

ายมี cell line

ในเด็กกลุมอา
 

มอาการดาวน

ครโมโซมคูที ่1

1 โดยเซลลรา

นอยกวา trisom

 ที่ปกติอยูมา

าการดาวนชนิ

นชนดิ Rober

14 และ 21 

างกายมี 2 ce

my 21 หรื

กนอยเทาใด 

นดิ trisomy 21

rtsonian Tran

ell lines ทั้งป

อ translocat

  

1 

nslocation  

 

ปกติ และ 

ion ของ



 
 

15 

 

การใหคําปรึกษาแนะนําแกครอบครัวที่มีบุตรเปนกลุมอาการดาวน 
 กุมารแพทยมักมีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําแกพอแมที่มีทารกเกิดใหมเปนกลุมอาการดาวน การ 

approach จัดวาคอนขางยาก   เนื่องจากแตละครอบครัวก็มีความคาดหวังและมีทัศนคติตอเด็กพิการหรือ

ปญญาออนตางกัน   ในปจจุบันแพทยมีความรูดีข้ึนและทราบวาเด็กเหลานี้สามารถพัฒนาไดจนถึงระดับที่

เปนเด็กชาเทานั้น   หากไดรับการดูแลที่ถูกตองตามหลักวิชา   ปจจุบันเด็กกลุมอาการดาวนมักกลับบาน

พรอมพอแมของเขา  ซึ่งตางจากเมื่อ 20 ปที่แลว เด็กเหลานี้มักถูกแนะนําใหไปอยูในสถานสงเคราะหของรัฐ 

(institutionalized) จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปฎิกิริยาของพอแมที่มีลูกเปนกลุมอาการดาวนพบวา 

1. พอแมอยากทราบการวินิจฉัยโรคเร็วที่สุดที่จะเปนไปได โดยทั่วไปแพทยมักบอกในวันที่พอแมรับบุตร
กลับบาน หรืออีกวิธีที่เหมาะสมกวาก็คือแพทยพยายาม encourage infant-parental bonding เสียกอน แลว

จึงคอยบอกภายใน 1-2 เดือนหลังคลอด โดยใหใบนัดมาพบแพทยที่เตรียมใหเวลาแกพอแมอยางเต็มที่ที่จะให

ความรูเกี่ยวกับโรคที่บุตรเปน 

2. จัดเตรียมหองที่เงียบสงบและมีความเปนสวนตัว พยายามหลีกเลี่ยงการใหคําแนะนําหรอืบอกวาบตุร

ของเขาเปนกลุมอาการดาวนในหองคลอด หรือหองพักฟนหลังคลอด โดยมีคนอื่นอยูหลายคน 

3. จัดเตรียมทาทางที่พูดใหคําแนะนําโดยนั่งพูดกับพอแมในระดับสายตา ไมใชยืนพูด 

4. พยายามพูดถึงบุตรของเขาโดยเรียกชื่อ    เพื่อแสดงความเคารพในสิทธิของเด็กที่เปนบุคคล  มิใช  

       non-entity เพราะในความรูสึกของพอแมนั้น บุตรเปนบุคคลสําคัญของเขา 

5. แพทยควรพยายามหาเวลาพบปะพอแมวันละครั้งในชวงแรกที่ทารกยังอยูในโรงพยาบาล และแนะนํา

แนวทางในการดูแลบุตร 

6. บอกการวินิจฉัยโรคโดยยึดหลักการพูดความจริงเสมอ โดยบอกวาเด็กเหลานี้มักมีเชาวนปญญา

ลาชา แตก็มีความหลากหลายบางคนก็ชามากบางคนก็ชานอย โดยขึ้นกับปจจัยหลายอยาง 

7. แพทยควรจะมีความรูที่ทันสมัยและมีทัศนคติเปนกลาง (neutral) เพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับเด็กที่มี

ความพิการทางสมองหรือภาวะปญญาออนอยางไมเอนเอียง ไมควรใชความรูสึกของตนเองเปนหลัก 

8. แพทยควรหลีกเลี่ยงที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมที่อาจส่ือความหมายในการโทษพอหรือแมคน
หนึ่งคนใดโดยตรง เชน บอกวาแมอายุมากทําใหมีโครโมโซมผิดปกติ    ซึ่งจะกอใหเกิดความรูสึกโทษตัวเอง  

(self-blame)  ในแมซึ่งจะเปนอุปสรรคในการดูแลและยอมรับบุตรตอไป   

9. การใหความรูเกี่ยวกับอัตราเสี่ยงของการเกิดซ้ํา (recurrence risk) และการวินิจฉัยกอนคลอด 

(prenatal diagnosis) อาจไมเหมาะสมในการพบปะพูดคุยกับพอแมคร้ังแรก (initial interview) ควรแบงการ

ใหความรูเปนสวนๆ ในตอนแรกควรเนน bonding และแนวทางการดูแลลูกกอน การพบปะครั้งตอไปจึงคอย

ทยอยใหขอมูลดังกลาว ยกเวนพอแมมีความตั้งใจที่จะรูหรือถามตรงๆ ควรระลึกเสมอวาขอมูลที่เปน 

technical information เปนเพียงสวนหนึ่งของการพบปะพูดคุยกับพอแมในครั้งแรก 

ในการมาพบแพทยคร้ังตอมา แพทยควรพยายามประเมินความรูสึกและปฎิกิริยาของพอแม ควรรับ

ฟงความรูสึกและความเห็นของพอแม เมื่อไดผลการตรวจโครโมโซมแลวควรนัดพอแมมาพบ เพื่ออธิบายให

เขาใจอีกครั้ง ขณะที่ตรวจรางกายกอนกลับบานหรือเมื่อครบนัดอายุ 1 เดือนเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไป ควรใช
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โอกาสนั้นเนนลักษณะของทารกที่ปกติดวย โดยไมเนนแตความผิดปกติของทารกแตเพียงอยาง
เดียว ในระยะ 2-3 วันแรกของชีวิต แพทยควรเขาใจวาพอแมกําลังมีความเศราโศกเสียใจ (grieving) และ

ผิดหวังที่ไมไดบุตรปกติเหมือนคนอื่น และอยูในชวงที่พอแมกําลังสรางความสัมพันธกับสมาชิกใหมของ

ครอบครัวโดยกระบวนการ bonding   แพทยควรระมัดระวังคําพูดที่อาจกระทบกระเทือน bonding ของพอแม

และบุตร   แพทยควรแนะนําวามีการชวยเหลือที่ใดบาง เชน การกระตุนพัฒนาการ การใหเอกสารใหความรูที่

ถูกตองทันสมัยแกพอแมเพื่อความเขาใจที่ถูกตอง การแนะนําชมรมหรือกลุมของพอแมที่ประสบปญหา

คลายคลึงกัน เพื่อจะไดชวยเหลือใหกําลังใจซึ่งกันและกัน   แตละครอบครัวจะผานกระบวนการปรับจิตปรับใจ

(adjustment process) ในระยะเวลาที่ตางกัน   ความรูสึก denial, anger, guilt ความโศกเศรา ความรูสึก

ตางๆ เหลานี้จะมีอยูพรอมๆ กับความรูสึกที่อยากจะยอมรับบุตรของเขาควบคูกันไป   แพทยจึงควรตระหนัก

ถึงความสําคัญของ interaction นี้ดวยเสมอ 

แนวทางการดูแลเด็กกลุมอาการดาวน ไดแก   การใหคําปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตรแกพอแมใน

ชวงแรกของชีวิต  เพื่อใหพอแมมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง ที่จะชวยเหลือลูกของเขาไดมีโอกาสพัฒนาจน

เต็มศักยภาพของเขา การประเมินโรคหัวใจโดย echocardiogram เพื่อดูความผิดปกติและความรุนแรงของ

โรคกอนอายุ 6 เดือน และใหการรักษา การประเมินการไดยินเมื่ออายุ 6-12 เดือน แตถาสงสัยวาผิดปกติ 

สามารถสงตรวจไดเร็วกวานั้น (ในกรณีที่ รพ.ของทานมีเครื่องตรวจคัดกรองการไดยินในทารก ควรสงตรวจทุก

รายภายใน 3-6 เดือน) การตรวจกรองภาวะตอมไทรอยดบกพรองอยางนอย 1 คร้ัง/ป การตรวจประเมินสายตา 

เมื่ออายุ 12-18 เดือน แตถาสงสัยวาผิดปกติ เชน มีตาเขเหลชัดเจน สามารถตรวจไดเร็วกวานั้นและการฉีด

วัคซีนตามปกติเหมือนเด็กทั่วไป  
Prenatal Screening/Diagnosis 

ถึงแมอัตราเสีย่งของการเกิดกลุมอาการดาวนมักเพิม่ข้ึนในมารดาที่อายมุากกวา 34 ป (ขณะ

ต้ังครรภ)  หรืออายมุากกวาหรือเทากบั 35 ป (ขณะคลอด)        แตการศกึษาวิจัยพบวาเดก็กลุมอาการดาวน 

รอยละ 80 เกิดจากหญิงอายุตํ่ากวา 35 ปขณะตั้งครรภ   เนื่องจากหญิงวัยเจริญพันธุจํานวนมากจะอยูในชวง

อายุนอยกวา 35 ป    การตรวจวินิจฉัยกอนคลอดโดยการเจาะน้ําคร่ํา (amniocentesis) สามารถตรวจพบ

ทารกกลุมอาการดาวนไดเพียงรอยละ 20 เทานั้น   ปจจุบันมีการตรวจกรองในหญิงตั้งครรภ เพื่อหาความเสี่ยง

โดยการเจาะเลือดขณะอายุครรภ 16-20 สัปดาห   โดยปจจัยเกี่ยวของเรียก triple markers ไดแก 

alphafetoprotein (AFP),  unconjugated estriol (μE3)  และ human chorionic gonadotrophin (hCG)  

ซึ่งสามารถคํานวณโดยคอมพิวเตอรโปรแกรม   สามารถบอกความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภไดทุกอายุ ความ

แมนยําประมาณรอยละ 70 

กุมารแพทยอาจตองใหขอมูลแกมารดาในการวางแผนมีบุตรคนตอไป หรืออาจตองใหขอมูลที่

เกี่ยวกับการวินิจฉัยกอนคลอด ดังนั้น กุมารแพทยควรมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใหคําแนะนําในกรณีที่

หญิงตั้งครรภปรึกษา   กุมารแพทยควรมีความรูเกี่ยวกับการแปลผลตรวจโครโมโซมจากการเจาะน้ําคร่ํา หรือ

การตรวจอัลตราซาวดที่อาจบงบอกวาทารกในครรภเปนกลุมอาการดาวน   เชน   nuchal translucency  
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กุมารแพทยควรมีความรูเกี่ยวกับกลไกในการเกิดกลุมอาการดาวนและโอกาสเกิดซ้ํา การรักษาและการ

แทรกแซงชวยเหลือ   การใหคําแนะนําแกครอบครัวควรเปนลักษณะที่เรียก nondirective approach ในกรณี

ที่ครอบครัวตัดสินใจดําเนินการตั้งครรภตอไป   แมจะตรวจพบทารกในครรภเปนกลุมอาการดาวน กุมาร

แพทยควรใหคําแนะนําแกครอบครัวในการดูแลรักษาตั้งแตชวงทารกแรกเกิด   แนะนําใหมีการพบปะพูดคุย

กันระหวางครอบครัวที่มีบุตรเปนกลุมอาการดาวนเหมือนกัน    ซึ่งเปนการใหการประคับประคองครอบครัวที่

เรียก family support   หากกุมารแพทยไมมั่นใจในการใหคําแนะนํา ควรสงปรึกษาแพทยพันธุศาสตร เพื่อ

ครอบครัวจะไดรับความรูที่ถูกตอง และบุตรของเขามีโอกาสพัฒนาศักยภาพดีที่สุดที่จะเปนไปได เชน การ

แนะนําการกระตุนหรือสงเสริมพัฒนาการในชวงแรกของชีวิต (early intervention) และการเรียนรวมกับเด็ก

ปกติในโรงเรียนอนุบาลใกลบาน หรือในโครงการเรียนรวมที่เรียก integration ตอไป 
 
ความผิดปกติของโครโมโซมในกลุมอาการดาวน มี 3 แบบ ไดแก 

1. Trisomy 21 พบประมาณรอยละ 95 

2. Translocation ของโครโมโซม 21 กับ 13/14/15/21/22 พบประมาณรอยละ 4 

3. Mosaic พบประมาณรอยละ 1 

**ในกรณีที่ตรวจพบวาเปน trisomy 21 ไมตองตรวจโครโมโซมบิดามารดา แตถาเปนแบบ translocation 

ตองตรวจโครโมโซมบิดามารดาดวยเสมอ 

ความผิดปกติของรางกายระบบตางๆ ที่สําคัญในกลุมอาการดาวน ไดแก 

1. Congenital heart diseases รอยละ 40-50 เชน complete AV canal defect, VSD, ASD, TOF 

2. Thyroid diseases รอยละ 15-30 เชน hypothyroidism, Hashimoto’s thyroiditis 

3. Gastrointestinal anomalies รอยละ 15 เชน duodenal atresia, Hirschsprung disease, anorectal 

malformation 

4. Eye problems รอยละ 60 เชน refractive error, nasolacrimal duct obstruction, cataract, 

strabismus 

5. Hearing loss รอยละ 60-70 

6. Cervical spine instability รอยละ 15 แตที่มี C1-C2 dislocation นอยกวารอยละ 1 

การตรวจวินิจฉัยกอนคลอดในกลุมอาการดาวน ทําไดโดย 

1. Maternal serum screening ไดแก serum alphafetoprotein, estriol, beta hCG โดยในกลุมอาการ

ดาวนจะพบวา alphafetoprotein ตํ่า แต estriol และ beta hCG สูง ซึ่งจะเจาะเลือดมารดาที่อายุ

ครรภ 16-20 สัปดาห 

2. Amniocentesis โดยเจาะน้ําคร่ําที่อายุครรภ 16-20 สัปดาห เพื่อนํามาตรวจโครโมโซม จาก amniotic 

cell วิธีนี้มีโอกาสแทง ติดเชื้อ และการตกเลือดไดประมาณรอยละ 1 

3. Chorionic villus sampling (CVS) โดยเจาะเนื้อเยื่อรกที่อายุครรภ 9-12 สัปดาห วิธีนี้มีโอกาสเสี่ยงสูง

กวา amniocentesis  
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แนวทางการดูแลเด็กกลุมอาการดาวน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Genetic counseling วันทีก่ลับบานหรือประมาณอายุ 1-2 เดือน เพื่อเสริมสราง bonding กอนให counseling 

• Chromosome study เพื่อยืนยนัการวนิิจฉัยโรคในกรณีที่เปนโรคหัวใจและมีอาการรุนแรง 

• แนะนําพอแมคูอื่นที่มีบุตรเปนกลุมอาการดาวน เพื่อ family support 

• จดทะเบียนความพิการแตกําเนดิ* 

• นัดพบแพทยทีค่ลนิิกพนัธุกรรมเพ่ือให counseling เพิ่มเติม รวมถึงแนะนําการคุมกําเนดิทีเ่หมาะสมตามสภาพครอบครัว โดยทั่วไปประมาณ 2-3 ป 

• ตรวจรางกายทุกระบบ โดยเฉพาะระบบหัวใจวามีโรคหวัใจพิการแตกําเนดิหรอืไม และรีบดาํเนนิการรักษา 

• ตรวจ thyroid function test เพื่อดูภาวะ hypothyroidism ถามีใหรีบรักษา 

• แนะนํา early stimulation program โดยใหฝกสมํ่าเสมอที่ รพ.ใกลบาน และเนนการฝกที่บานทกุวัน 

• แนะนําการเลี้ยงดู อาหาร วัคซีนเชนเดยีวกับเด็กทัว่ไป 

• แนะนําตรวจ chromosome study ในกรณีทีย่งัไมไดตรวจในชวงแรกเกิด ** 

• counseling เพิ่มเติม ทบทวนความเขาใจโรครวมถึงการคุมกําเนดิ แจงผล chromosome study รวมถึงอธิบาย recurrent risk  

• ติดตามดูการเจริญเติบโตและพฒันาการ รวมถึงปญหาสุขภาพรางกายโดยเฉพาะโรคหวัใจและปญหาครอบครัว  

• counseling เพิ่มเติมถงึการมีบุตรคนตอไปรวมถึงการวินิจฉัยกอนคลอด เนนย้ําการฝกกระตุนพฒันาการอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอโดยเฉพาะใน 3 ปแรกของชีวติ 

• แนะนําตรวจ thyroid function test  

• ติดตามดูการเจริญเติบโตและพฒันาการ รวมถึงปญหาสุขภาพรางกายโดยเฉพาะโรคหวัใจและปญหาครอบครัว  

แรกเกิด 

1-2 เดือน 

6 เดือน 

12 เดือน 

• แนะนําตรวจ thyroid function test ประจําป ปละคร้ัง 

• แนะนําตรวจตาเนื่องจากอาจพบปญหาสายตาไดถึงรอยละ 60 เพื่อรีบดําเนนิการแกไขกอนเขาโรงเรียน 

• แนะนําตรวจการไดยนิเนื่องจากอาจพบปญหาการไดยนิบกพรองไดถึงรอยละ 60 และแนะนําฝกพูดอยางตอเนือ่ง 

• ติดตามดูการเจริญเติบโตและพฒันาการ รวมถึงปญหาสุขภาพรางกายโดยเฉพาะโรคหวัใจและปญหาครอบครัว  

12-24 เดือน 

• แนะนําตรวจ thyroid function test ประจําป ปละคร้ัง 

• ติดตามดูการเจริญเติบโตและพฒันาการ รวมถึงปญหาสุขภาพรางกายโดยเฉพาะโรคหวัใจและปญหาครอบครัว  

• แนะนําการตรวจประเมินเชาวนปญญาเด็กเล็ก (Developmental quotient) หรือตรวจ Denver II เพื่อวางแผนเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม 

• แนะนําการเขาโรงเรียนที่เหมาะสมโดยควรมีจดหมายรับรองจากแพทย และออกใบรับรองความพิการให เพื่อทําบัตรคนพิการ 

2-3 ป 

• แนะนําตรวจ thyroid function test ประจําป ปละคร้ัง 

• แนะนําการตรวจประเมินเชาวนปญญา IQ และแนะนําโรงเรียนทีเ่หมาะสม 

4-6 ป 

• แนะนําตรวจ thyroid function test ประจําป ปละคร้ัง เนื่องจากมีโอกาสเกิดไดทั้ง hypothyroidism, hyperthyroidism, thyroiditis 

• แนะนําการคุมกําเนิดทีเ่หมาะสมโดยเฉพาะเมื่อเร่ิมมีประจําเดือน โดยขึ้นกับระดับความสามารถในการดูแลตนเอง 

• แนะนําการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 

6 ป-วัยรุน 
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Health Supervision ในทารกแรกเกิด 
 ยืนยันการวินิจฉัยโรคภายหลังไดรับผลการตรวจโครโมโซม ทบทวนผลโครโมโซม ใหคําปรึกษาแนะนาํ

โดยเนน infant-parent bonding บอกโอกาสเกิดซ้ําในครรภตอไป บอกปญหาสุขภาพทางกาย ควร

ตรวจไทรอยด เพื่อทราบวามีตอมไทรอยดบกพรองหรือไม หากมีความบกพรองควรสงปรึกษาแพทย

ผูเชี่ยวชาญดานตอมไรทอ (endocrinologist) ควรแนะนําการฝกกระตุนพัฒนาการเมื่ออายุ 2 เดือน

ข้ึนไปใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดูดนม   เด็กกลุมอาการดาวนมักดูดนมไดชา   หรือบางครั้งตองใช 

naso-gastric tube feeding ถาไดรับนมไมเพียงพอ 

 ตรวจหาปญหาสายตา เชน strabismus, cataracts หรือ nystagmus พบไดต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ 

6 เดือน 

 ตรวจคัดกรองการไดยินในทารกแรกเกิด (Hearing screen) หรือการตรวจ brainstem auditory 

evoked response ภายใน 3-6 เดือน 

 ตรวจโรคหัวใจพิการแตกําเนิด ควรตองปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist) พบ

โรคหัวใจพิการแตกําเนิดไดรอยละ 40-50 

 ประเมินการดูดนม หรืออาเจียนเนื่องจากพบ duodenal atresia ได 

 ประเมินการขับถาย โดยเฉพาะมีทองผูกหรือไมเนื่องจากมีความเสี่ยงเกิด Hirschsprung   disease 

 อาจพบ leukemoid reaction หรือ transient myeloproliferative disorders ได ควรปรึกษาแพทย

ผูเชี่ยวชาญโลหิตวิทยา (hematologist) 

 อาจพบภาวะตอมไทรอยดบกพรอง (Congenital hypothyroidism) 
คําแนะนํา 

• ควรแนะนําการกระตุนพัฒนาการโดยเริ่มที่อายุ 2 เดือน (หากไมมีโรคหัวใจพิการแตกําเนิด) 

• ควรแนะนําไดพบปะครอบครัวที่มีบุตรเปนกลุมอาการดาวน เพื่อการประคับประคองทางดานจิตใจ 

• ควรแนะนํา ชมรมผูปกครองเด็กกลุมอาการดาวน หรือกลุมพอแมที่มีปญหาคลายคลึงกัน หรือ

แนะนําเอกสารใหความรู หนังสือ แผนพับ 

• แนะนําพอแมวาควรบอกญาติมิตรอยางไร ควรเนนขอดีของบุตรที่เปนกลุมอาการดาวน เชน เลี้ยง

งายหรือถาไมมีโรคหัวใจก็มักจะแข็งแรง ไมเจ็บปวย เปนตน 
Health Supervision ในอายุ 1 เดือน ถึง 1 ป 

 ตรวจรางกายและประเมินพัฒนาการทุกครั้งที่มาพบแพทยแนะนําวาใหระมัดระวังการติดเชื้อในหูชั้น

กลาง (serous otitis media) พบไดรอยละ 50-70 หากบิดามารดามีความกังวลเกี่ยวกับการไดยิน 

ควรสงปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา เพื่อประเมินใหละเอียด 

 ทบทวนอาการตรวจกรองการไดยิน (neonatal hearing screen) หากผิดปกติควรสงปรึกษาแพทย

ผูเชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา 

 ตรวจสายตา มี strabismus, cataracts หรือ nystagmus หรือไมภายในอายุ 6 เดือน ควรเช็คทุกครั้ง

ที่มาพบแพทย หากมีขอสงสัยควรสงปรึกษาจักษุแพทยที่มีความชํานาญในการตรวจเด็กพิเศษ 
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 ควรตรวจการของตอมไทรอยดที่อายุ 6 และ 12 เดือน หลังจากนั้นควรตรวจทุกป 

 ใหวัคซีนตามปกติ รวมทั้ง pneumococcal vaccine ตามเกณฑ  
คําแนะนํา 

• ประเมินการเจริญเติบโต และพัฒนาการทุกครั้งที่มาพบแพทย 

• แนะนํา ชมรมผูปกครองเด็กกลุมอาการดาวน หรือ support group  

• ประเมินความเครียดของครอบครัวโดยเฉพาะมารดา และความสัมพันธระหวางบิดามารดาและ

สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งพี่นองทองเดียวกัน 

• ทบทวน/แนะนําหนวยงานของรัฐที่มีบริการกระตุนและสงเสริมพัฒนาการ 

• ทบทวนความเขาใจของครอบครัว เกี่ยวกับโอกาสเกิดซ้ํา การวางแผนครอบครัว การคุมกําเนิด และ

การวินิจฉัยกอนคลอดในครรภตอไป 
Health Supervision ในเด็กอายุ 1-5 ป 

 ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกครั้งที่มาพบแพทย 

 ทบทวนความเขาใจของบิดามารดาเกี่ยวกับกลุมอาการดาวน และตอบคําถามที่มี 

 ทบทวนความเสี่ยงในการเกิดการอักเสบของหูชั้นกลาง (serous otitis media) เพื่อปองกันภาวะการ

ไดยินบกพรอง ควรสงตรวจ audiogram ทุก 6 เดือน หรือปละครั้ง 

 ตรวจเช็คสายตาปละครั้ง  โดยปรึกษาจักษุแพทยที่มีความชํานาญในการตรวจเด็กพิเศษ 

 ตรวจเช็คการทํางานของตอมไทรอยดปละครั้ง 

 แนะนําบิดามารดาเกี่ยวกับภาวะ obstructive sleep apnea อาจตองสงปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ 
คําแนะนํา 

• ทบทวนการกระตุนพัฒนาการ กายภาพบําบัด อาชีวบําบัด และการฝกพูด 

• ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเพื่อเขาโรงเรียนอนุบาลใกลบาน 

• ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการมีบุตรคนตอไป ทบทวนโอกาสเกิดซ้ํา และแนะนําการวินิจฉัยกอนคลอด 

• ประเมินพฤติกรรมของเด็ก หากมีปญหาพฤติกรรม ควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กหรือ

จิตแพทยเด็ก 

• แนะนําโภชนาการ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะอวน (obesity) 
Health Supervision ในเด็กอายุ 5-13 ป 

 ทบทวนการเจริญเติบโต (growth chart) และพัฒนาการ ทุกครั้งที่มาพบแพทย 

 ตรวจประเมินการไดยินทุกป 

 ตรวจประเมินสายตาทุกป 

 ตรวจไทรอยดประจําป เพราะโอกาสเกิดภาวะตอมไทรอยดบกพรองไดรอยละ 3-5 

 ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ obstructive sleep apnea  
คําแนะนํา 
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• ทบทวนพัฒนาการ การเรียน โรงเรียนที่เหมาะสมกับเชาวปญญา หากมีเชาวปญญาในเกณฑปญญา

ออนระดับนอย (IQ: 50-70) ควรสงเสริมใหเรียนกับเด็กปกติในโรงเรียนใกลบาน 

• ควรแนะนําบิดามารดาถึงสิทธิในการศึกษา ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติป พ.ศ. 

2542 ที่ใหโอกาสเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวม 

• แนะนําการชวยเหลือตนเอง ชวยงานบาน พัฒนาความรับผิดชอบในครอบครัว เชน ชวยงานบาน

เล็กๆ นอยๆ 

• แนะนําการดูแลประจําเดือนในเด็กหญิง เพศสัมพันธในเพศชาย การคุมกําเนิด 

• ใหคําแนะนําในการปองกันการตั้งครรภในเพศหญิงที่เปนกลุมอาการดาวน 
Health Supervision ในอายุ 13-21 ป (Adolescence to Early Adulthood)   

 ตรวจประเมินสุขภาพ เชน CBC และ thyroid function tests 

 ตรวจการไดยินประจําป 

 ตรวจสายตาประจําป 
คําแนะนํา 

• ใหคําปรึกษาแนะนําแกบิดามารดาในกรณีที่บุตรสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได แนะนําโรงเรียน 

หรือศูนยการศึกษาพิเศษ 

• แนะนําการฝกอาชีพ (vocational training) 

• ใหคําปรึกษาแนะนํา หากเด็กหญิงที่เปนกลุมอาการดาวนต้ังครรภ 

• แนะนําบริการของรัฐในการฝกอาชีพ และการดูแลหากบิดามารดาไมสามารถดูแลได 
หมายเหต ุ

*การจดทะเบียนความพิการแตกําเนิด ใชแบบสําหรับบันทึกความพิการแตกําเนิดสําหรับกลุมอาการ

ดาวน (แบบที่ 2) ทําเมื่อพบผูปวยทั้งในชุมชน และในสถานพยาบาล เมื่อบันทึกแลวสงตอแบบฟอรมนั้นมา

พรอมกับผูปวยที่ตองการไดรับการดูแลเพิ่มเติมในสถานพยาบาลระดับที่สูงขึ้น กุมารแพทยโรงพยาบาลศูนย 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรวบรวมแบบฟอรมบันทึกความพิการแตกําเนิดสงมายังแตละศูนยทุก 2-4 เดือน

ไดแก 

o สปสช. เขต 1 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

o สปสช. เขต 3 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

o สปสช. เขต 6 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

o สปสช. เขต 7 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

o สปสช. เขต 9 คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

o สปสช. เขต 4 สถาบนัสุขภาพเด็กแหงชาตมิหาราชิน ี

o สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 
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บทที ่4 
โรคหลอดประสาทไมปด (Neural Tube Defects) 

 
โรคหลอดประสาทไมปด (Neural Tube Defects, NTDs) เปนภาวะที่ทารกมีความพิการของระบบ

ประสาทสวนกลาง อาจมีความรุนแรงไดต้ังแตกะโหลกศีรษะไมปด (anencephaly) ซึ่งสงผลใหทารกตาย

คลอดหรือไมสามารถมีชีวิตอยูรอดไดหลังเกิด จนถึงภาวะที่มีไขสันหลังยื่นโผลออกมาจากกระดูกสันหลัง

เปนถุง (myelomeningocele) ซึ่งกอใหเกิดความพิการของอวัยวะที่เลี้ยงโดยไขสันหลังสวนลางอันไดแก ขา

ทั้งสองขาง กระเพาะปสสาวะ และกลามเนื้อหูรูดทวารหนัก สงผลใหทารกมีขาลีบเล็ก เดินไมไดหรือตองใช

อุปกรณชวยเดิน กลั้นอุจจาระและปสสาวะไมได ผูปวยหลายรายไมสามารถเดินไดและตองนั่งรถเข็นตลอด

ชีวิต นอกจากนี้ถุงหุมไขสันหลังที่ยื่นออกมายังมีโอกาสแตกไดงายทันทีหลังคลอด จนกอใหเกิดการติดเชื้อ

แทรกซอนในระบบประสาทสวนกลางได  

อุบัติการณของ NTDs พบประมาณ 1 ใน 1,000 ของทารกเกิดมีชีพ มีสาเหตุจากปจจัยทาง

พันธุกรรมรวมกับส่ิงแวดลอม (multifactorial) ซึ่งอัตราการเกิดซ้ําในครรภถัดไปนั้นประมาณรอยละ 3-5 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญคือ ภาวะขาดวิตามินโฟลิกในมารดา การไดรับยาหรือสารเคมีที่ทําใหเกิด

ความพิการแตกําเนิด มารดาที่เปนเบาหวาน และควบคุมระดับน้ําตาลไมดีระหวางตั้งครรภ มารดาที่ไดรับ

ยากันชัก Sodium valproate ในชวง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ ในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา 

ญ่ีปุน อังกฤษ มีการเพิ่มการบริโภควิตามินโฟลิกใหแกประชากรในประเทศโดยการเติมวิตามินโฟลิกใน

อาหาร พบวาสามารถลดอุบัติการณของโรค NTDs ในประชากรลงไดรอยละ 50-80 ภาวะ NTDs นี้ จึงถือ

วาเปนความพิการแตกําเนิดเพียงไมกี่ชนิดที่สามารถปองกันได และยังถือเปนตนแบบของความพิการแต

กําเนิดที่มีการจัดการปองกันการเกิดไดอยางเปนรูปธรรมที่สุด โดยเพียงแคเพิ่มการบริโภควิตามินโฟลิก

ใหแกหญิงวัยเจริญพันธุกอนการตั้งครรภอยางนอยสี่สัปดาห  

 ภาวะหลอดประสาทไมปดอาจพบความผดิปกติไดรุนแรงแตกตางกันออกไป ต้ังแตนอยมากจน

ตรวจรางกายไมพบความผิดปกติ ตองอาศยัการตรวจทางรังสีจึงจะพบ หรือรุนแรงมากจนเสยีชีวิตหรือที่

เรียกวาภาวะไมมีกะโหลกศีรษะและไรสมองใหญ (anencephaly) 

ภาวะหลอดประสาทไมปดทาํใหเกิดความผิดปกติไดหลากหลาย มีความรุนแรงแตกตางกนัออกไป 

1. ภาวะกระดูกสันหลังโหว (spina bifida) (ICD-10-TM; Q05) เกิดจากการที่กระดูกสันหลังไมเชื่อมติดกัน

ตรงกลาง ทําใหไขสันหลัง รากประสาท เยื่อหุมไขสันหลัง อาจโผลยื่นออกมาจนเห็นเปนกอน 

(myelomeningocele) หรือมีเฉพาะเยื่อหุมไขสันหลังยื่นออกมาเปนถุงน้ําอยูแนวกลางของสันหลัง 

(meningocele) สวนใหญมักพบบริเวณ lumbosacral region ในรายที่รุนแรงนอย อาจพบเพียง

กระจุกขน หรือรอยบุมบริเวณดังกลาว สวนรายที่รุนแรงมากจะพบเปนถุงน้ํา หรือกอนยื่นออกมา 
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การวินิจฉัยสามารถตรวจพบไดจากการทํา ultrasonography ที่อายุครรภต้ังแต 13 สัปดาหโดยสูติ

แพทยผูเชียวชาญ นอกจากนี้ยังมีการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดดวยการตรวจ maternal serum screening 

ที่อายุครรภ 15-20 สัปดาห จะพบวาระดับ serum alpha fetoprotein (AFP) เพิ่มสูงขึ้นได หากตรวจพบ

ความผิดปกติที่รุนแรงถึงชีวิต เชน anencephaly กอนอายุครรภ 22 สัปดาห สามารถยุติการตั้งครรภได 

การรักษาในกรณีที่เปน myelomeningocele จําเปนตองสงตอทารกไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญที่

มีศัลยแพทยระบบประสาทที่สามารถผาตัดปดถุงหุมกอนไดภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังคลอด ภาวะนี้จึง

จําเปนตองมีระบบการดูแลรักษาและสงตอที่ชัดเจนเพื่อลดผลแทรกซอนที่อาจเกิดตามมา นอกจากนี้ภาวะ 

NTDs แมไดรับการรักษาเบื้องตนในชวงทารกแลว ยังคงตองมีการดูแลเรื่องการควบคุมการขับถายและ

ปสสาวะ การติดเชื้อแทรกซอนในระบบทางเดินปสสาวะ และการทํากายภาพบําบัดขาที่ลีบออนแรงอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต อันสงผลใหเกิดภาระคาใชจายในการรักษาและฟนฟูตอครอบครัว สถานพยาบาลและ

ประเทศชาติเปนอยางมาก 
 
การปองกัน  

• Primary prevention การปองกันภาวะหลอดประสาทไมปดในหญิงวัยเจริญพันธุ ทําไดโดยให

รับประทานกรดโฟลิกขนาด 400 ไมโครกรัมตอวันนานอยางนอย 1 เดือนกอนการตั้งครรภ และ

รับประทานตอไปจนอายุครรภ 12 สัปดาห  

• Secondary prevention การปองกันการเกิดซ้ําในหญิงที่เคยมีบุตรเปนโรคหลอดประสาทไมปด 

มารดาควรไดรับกรดโฟลิก 4 มิลลิกรัมตอวันนานอยางนอย 1 เดือนกอนการตั้งครรภ และ

รับประทานตอไปจนอายุครรภ 12 สัปดาห  
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แนวทางการดูแลผูปวยหลอดประสาทไมปด 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลอดและพบหลอด

ประสาทไมปด 

Lethal anomaly Yes ไมชวยกูชพี 

ผาตัดแกไข 

ฟนฟ ู

ใหการดูแลภาวะ

เรงดวนหลังคลอด 

ดูแลรักษาภายหลงัการผาตัด 

ใหคําปรึกษาทางพนัธุศาสตร 

2  3

4 

5 

6 

7 

8

No 

คนหาผูปวยทีย่ังไมไดรับ

การดูแลในชุมชน 

จดทะเบียนความพกิารแตกําเนิด 

และสงตัวมารับการรักษาตอที่ รพ.ศ./

รพ.มหาวิทยาลัย 

9

10

1
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รายละเอียด 

กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
1. คลอดและพบหลอดประสาท 

ไมปด 
- สูติแพทยทําคลอดพบทารกมีภาวะหลอดประสาท

ไมปด แจงใหกมุารแพทยทราบโดยเร็วที่สุด 

สูติแพทย รพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย 

2. พบภาวะหลอดประสาทไมปด - ตรวจรางกายทารกแรกเกิด และบันทึกความ

ผิดปกติที่พบอยางละเอียดลงในแบบฟอรม       

จดทะเบียน 

- ถาพบเปนภาวะหลอดประสาทไมปดที่รุนแรง     
ถึงชีวิต เชน anencephaly หรือมีความผิดปกติ

หลายระบบ ซึ่งแพทยพิจารณาแลววาไมสามารถมี

ชีวิตรอด ไมทําการชวยกูชพี 

- หากพบภาวะหลอดประสาทไมปดที่ไมรุนแรง 
ถึงชีวิตปฏิบัติตามขอ 4 

สูติแพทย/กุมารแพทยทารกแรกเกิด/

กุมารแพทยทั่วไป/แพทยเวชพนัธุ

ศาสตร/กุมารแพทยโรคระบบประสาท 

รพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย 

3. ไมชวยกูชีพ - ยุติการชวยกูชพี 

- ใหการดูแลหลังคลอด และดูแลจิตใจมารดา 

- ปรึกษาจิตแพทยเพื่อเยียวยาจติใจมารดาถาจาํเปน 

- ใหคําแนะนําและการปองกันทุติยภูมิแกมารดาซ้ํา 

(การใหโฟลิกเสริม 4,000 ไมโครกรัมตอวัน ในหญิง

วัยเจริญพันธุที่มีประวัติครอบครัวมีภาวะหลอด

ประสาทไมปด อยางนอย 1 เดือนกอนการตั้งครรภ

จนสิ้นสุดไตรมาสแรกของการตั้งครรภหรืออายุ

ครรภได 12 สัปดาห) 

กุมารแพทยทารกแรกเกิด/กุมารแพทย

ทั่วไป/แพทยเวชพันธุศาสตร/กุมาร

แพทยโรคระบบประสาท รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

4. ใหการดูแลภาวะเรงดวนหลัง
คลอด 

- ดูแลถุงหุมกอนระวังไมใหแตก 

- ใชกอซชบุ normal saline หุมกอน เพื่อปองกนัการ

สูญเสียน้ํา 

- จัดทาทารกใหกอนอยูสูงกวาลําตัว  

- หากกอนอยูดานหลัง ใหจัดทานอนตะแคงปองกัน
การกดทับกอน 

- ระวังการติดเชื้อในระบบประสาท 

- ปรึกษาศัลยแพทยระบบประสาทเพื่อทําการผาตัด
โดยเรงดวน 

กุมารแพทยทารกแรกเกิด/กุมารแพทย

ทั่วไป รพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลยั 

5. ผาตัดแกไข - ผาตัดแกไข แพทยศัลยกรรมระบบประสาท รพ.

ศูนย/รพ.มหาวทิยาลัย 
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6. ดูแลรักษาภายหลังการผาตดั - ใหการดูแลรักษาภายหลังการผาตัด 

- คนหาปองกันและใหการดูแลรักษาภาวะแทรกซอน 

- รวบรวมแบบฟอรมบันทึกความพิการแตกําเนิดสง
มายังแตละศูนยทุก 2-4 เดือน ไดแก 

• สปสช. เขต 1 คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม 

• สปสช. เขต 3 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

• สปสช. เขต 6 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ

เกลา/คณะแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

• สปสช. เขต 7 คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน 

• สปสช. เขต 9 คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล

รามาธบิดี 

• สปสช. เขต 4 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหา

ราชินี 

• สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร ม.สงขลา

นครินทร 

กุมารแพทยทารกแรกเกิด/กุมารแพทย

โรคระบบประสาท รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

7. ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตร - ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรแกครอบครัว  

โดยครอบคลุม 

• ธรรมชาติของโรค 

• โอกาสเกิดซ้ํา 

• ภาวะแทรกซอน 

• การปองกนัทุตยิภูมิ (การใหโฟลิกเสริม 4,000 

ไมโครกรัมตอวนัในหญิงวยัเจรญิพันธุที่มีประวตัิ

ครอบครัวมีภาวะหลอดประสาทไมปด อยางนอย 1 

เดือนกอนการตัง้ครรภจนสิ้นสดุไตรมาสแรกของ

การตั้งครรภหรอือายุครรภได 12 สัปดาห) 

• ใหความรูเร่ืองการตรวจคัดกรองกอนคลอด 

กุมารแพทยทารกแรกเกิด/กุมารแพทย

ทั่วไป/แพทยเวชพันธุศาสตร/กุมาร

แพทยโรคระบบประสาท รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

8. ฟนฟ ู หนวยงานดานการแพทย 
- หากยังไมไดรับการจดทะเบียน ดําเนินการจด

ทะเบียนความพิการแตกําเนิด และลงขอมูลให

ครบถวน 

- ใหการฟนฟูติดตามและเฝาระวังภาวะแทรกซอน
โดยครอบคลุม 

• Neurogenic bladder 

กุมารแพทยโรคระบบประสาท/กุมาร

แพทยโรคระบบทางเดินปสสาวะ/

กุมารแพทยอนุสาขาพัฒนาการและ

พฤติกรรม/แพทยเวชพันธุศาสตร/

จิตแพทย/แพทยเวชศาสตรฟนฟู/นัก

สังคมสงเคราะห/องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น/ครู 
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• Hydrocephalus 

• Development  
หนวยงานดานอื่นๆ 

- ติดตามเยี่ยมบาน ดูแล ใหความชวยเหลือเพื่อ

คุณภาพชีวิตทีด่ีทัดเทียมผูอื่นในสังคม  

- โดยนักสังคมสงเคราะห และหนวยงานปกครองสวน
ทองถิ่น 

- ใหการชวยเหลือดานการศึกษา โดยครูการศึกษา

พิเศษ/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

9. คนหาผูปวยทียั่งไมไดรับการ
ดูแลในชุมชน 

- ใหความรูในชุมชนเกี่ยวกับธรรมชาติของโรค และ

การปองกันเนนการปองกันปฐมภูมิ (การใหโฟลิก   

เสริมในหญิงวัยเจริญพันธุที่วางแผนจะตั้งครรภ 

400 ไมโครกรัมตอวันอยางนอย 1 เดือนกอนการ

ตั้งครรภจนสิ้นสุดไตรมาสแรกของการตั้งครรภหรือ

อายุครรภได 12 สัปดาห) โดยใชส่ือตางๆ 

• เผยแพรความรูโดยใชส่ือส่ิงพมิพ เชน แผนพบั 

• ประชาสมัพันธทางวิทยุชุมชน 

• Website 

• ประชุมใหความรู อสม. และบุคลากรใน

โรงพยาบาลชมุชน 

• การใหความรูในสถานศึกษา 

- คนหาผูเปนโรคในชุมชน ที่ยังไมไดรับการดูแล 

อสม./เจาหนาที่ รพ.สต./แพทย รพช. 

10. จดทะเบียนความพิการแต
กําเนิด และสงตัวมารับการ
รักษาตอที่ รพ.ศ./รพ.
มหาวิทยาลัย 
 

- จดทะเบียนความพิการแตกําเนิดตาม
แบบฟอรมเบือ้งตน 

- สงตัวผูปวยมารับการรักษาตอยังโรงพยาบาล
ศูนย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพื่อรับการ
ชวยเหลือฟนฟูอยางเหมาะสม 

อสม./เจาหนาที่รพ.สต./แพทย
รพช. 
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2.2. วัยเด็กเลก็ 

 

รูปที่ 4-7 ฝกยืนโดยใช Standing frame 

3. กายอุปกรณชวยเดินชนิดตางๆ อาจใชวัสดุที่มีในชุมชนมาดัดแปลงใชอยางเหมาะสม 

                                              

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

 (HKAFO)    (KAFO)    (AFO) 

          

                        ไมคํ้ายัน                          กรอบพยงุเดิน            กรอบพยุงเดินแบบมีลอ 

รูปที่ 4-8 กายอุปกรณชวยเดินชนิดตางๆ 

4. ชวยใหมีโอกาสทัดเทยีมผูอ่ืน ในการศกึษาเลาเรียน และการประกอบอาชพี
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บทที ่5 
ภาวะปากแหวงเพดานโหว (cleft lip and cleft palate) 

 
อุบัติการณของภาวะปากแหวงเพดานโหวพบประมาณ 0.8-2.7 รายใน 1000 ของทารกเกิดมีชีพ 

โดยภาวะปากแหวงรวมกับเพดานโหว (cleft lip and cleft palate) พบไดประมาณรอยละ 50 ภาวะ

เพดานโหวเพียงอยางเดียว (cleft palate) พบไดประมาณรอยละ 30 สวนภาวะปากแหวงเพียงอยาง

เดียว (cleft lip) พบไดประมาณรอยละ 20 สวนใหญภาวะปากแหวงเพดานโหวมักเปนเพียงขางเดียว 

(unilateral) แตมีทารกประมาณรอยละ 10 เปนทั้งสองขาง (bilateral)  

 

ภาวะปากแหวง (cleft lip) (ICD-10-TM; Q36) มีความรุนแรงแตกตางกันออกไป พบตั้งแตรุนแรง

นอยซึ่งเปนเพียงรอง (notch) ที่ริมฝปากบน จนถึงระดับรุนแรงมากที่มีชองเปดจากริมฝปากบนเขาไปถึง

ดานลางของรูจมูก (floor of nasal cavity) เลยไปจนถึงเหงือกดานหนา มักพบภาวะปากแหวงดานซาย

ไดบอยกวาดานขวาสองเทา 

 

ภาวะเพดานโหว (cleft palate) (ICD-10-TM; Q35) อาจพบความผิดปกติเฉพาะที่เพดานออน 

(soft palate) เฉพาะที่ hard palate หรือพบทั้งสองแหง โดยอาจเปนเพียงบางสวนหรือทั้งหมด เปนขาง

เดียวหรือสองขาง ในภาวะเพดานโหว (cleft palate) มักมีความผิดปกติของเหงือกรวมดวย 

เนื่องจากภาวะปากแหวงเพดานโหว เปนความพิการแตกําเนิดที่พบไดบอยและวินิจฉัยไดงายตั้งแต

หลังเกิดในสถานพยาบาลระดับชุมชน ซ่ึงทารกที่มีความพิการดังกลาวมีความจําเปนที่ควรไดรับการ

ตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาอยางรวดเร็ว เนื่องจากทารกมักจะมีปญหาของการดูดนม การสําลัก มี

แรงดูดนอย เหนื่อยงายขณะดูดนม ดูดไมเปนจังหวะ (Non-rhythmic suck) เกิดอาการสําลักนมบอย 

อาจมีปญหาการหายใจในกรณีที่มีขากรรไกรลางเล็กรวมกับเพดานโหว มีการติดเชื้อในหูช้ันกลางบอย 

รวมถึงปญหาการพูด การไดยินตามมาภายหลังได อันสงผลใหเกิดภาระคาใชจายในการรักษาและฟนฟู

ตอครอบครัว สถานพยาบาล และประเทศชาติเปนอยางมาก รวมทั้งภาวะความพิการนี้สวนหนึ่ง

สามารถวินิจฉัยกอนคลอดโดยการตรวจอัลตราซาวดโดยสูติแพทยที่มีความชํานาญ โดยเฉพาะในกลุม

มารดาที่มีความเสี่ยงสูง เชน มีประวัติในครอบครัวหรือมีประวัติไดรับยาในกลุมยากันชัก เปนตน   
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แนวทางการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหว 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบผูปวยปากแหวงเพดานโหว 
1 

สงตอกุมารแพทยเพื่อวินิจฉัย และคาหาความผิดปกตอ่ืินๆ รวม 

ปากแหวงอยางเดียว  ปากแหวง‐เพดานโหว เพดานโหวอยางเดียว 

ประเมินการดดูนม 

ใหนมแมดวยขวดนม  ใหนมผสมดวยขวดนม ดูดนมแมได 

สงตอผูเชี่ยวชาญดานการใหนมแม 

จดทะเบียนความพกิารแตกําเนิด 

ติดตามและประเมินความพรอมในการผาตัด ติดตามการเพิม่ข้ึน

ของน้ําหนักทารก 

สงพบแพทยหคูอจมูก 

ประเมินการตดิเชื้อ

อายุ 3 เดือน พิจารณาผาตดัซอมแซมภาวะปากแหวงและใส ventilation tube 

อายุ 6 เดือน สงพบทันตแพทยและประเมนิการฝกพูด 

อายุ 9 เดือน สงพบนักฝกพดู 

อายุ 9‐12 เดือน พิจารณาผาตัดซอมแซมภาวะเพดานโหว 

อายุมากกวา 1 ป สงพบทนัตแพทยผูเชีย่วชาญ เพื่อดูแล 

2 

3 

5 

6 

7 
8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

ฟนฟ ู
15

ใหคําปรึกษาทางพนัธุศาสตร 
4 
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รายละเอียด 

กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1. พบผูปวยปากแหวง
เพดานโหว 

- ผูปวยปากแหวงเพดานโหวที่พบในชมุชน ไดรับ

การสงตัวมารักษาในโรงพยาบาล 

- ทารกแรกเกิดที่มีปากแหวงเพดานโหวไดรับการ
สงปรึกษากุมารแพทย 

อสม./เจาหนาที่ รพสต./แพทย/สูติแพทย 

รพ.ชุมชน/รพ.ทั่วไป/รพ.รพ.ศนูย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

2. สงตอกุมารแพทยเพื่อ
วินิจฉัย และคนหา
ความผิดปกตริวม 

- วินิจฉัยแยกภาวะปากแหวงอยางเดียว เพดาน

โหวอยางเดียว หรือปากแหวงรวมกับเพดานโหว 

- ประเมินความรนุแรง 
- ตรวจเพิ่มเติมเพื่อคนหาความผิดปกติรวมอื่นๆ  

กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุศาสตร/ 

ทันตแพทย รพ.ชุมชน/รพ.ทั่วไป/รพ. 

ศูนย/รพ.มหาวทิยาลัย 

3. จดทะเบียนความ
พิการแตกําเนดิ 

- จดทะเบียนความพิการแตกําเนิด บันทึกขอมลู

เพิ่มเติมตอจากสถานพยาบาลตนทาง 

- รวบรวมแบบฟอรมบันทึกความพิการแตกําเนิด
สงมายังแตละศูนยทุก 2-4 เดือน ไดแก 

• สปสช. เขต 1 คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม 

• สปสช. เขต 3 คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล 

• สปสช. เขต 6 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ

มงกุฎเกลา/คณะแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

• สปสช. เขต 7 คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน 

• สปสช. เขต 9 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธบิดี 

• สปสช. เขต 4 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ

มหาราชิน ี

• สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร  

ม.สงขลานครินทร 

กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุศาสตร รพ.

ชุมชน/รพ.ทั่วไป/รพ.รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

4. ใหคําปรึกษาทางพันธุ
ศาสตร 

- ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรแกครอบครัว  

โดยครอบคลุม 

• ธรรมชาติของโรค 

• โอกาสเกิดซ้ํา 

• ภาวะแทรกซอน 

• การตรวจคัดกรองกอนคลอด 

กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุศาสตร รพ.

ศูนย/รพ.มหาวทิยาลัย 

5. ประเมินการดดูนม - ประเมินความสามารถในการดูดนมวาสามารถ กุมารแพทย รพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย 
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กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

ดูดนมแมไดหรือไม ถาไมไดใหจําเปนตองดูดนม

แมจากขวด หรือตองไดรับนมผสม 

6. สงตอผูเชี่ยวชาญดาน
การใหนมแม 

- พยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการใหนมแมใหการ
ชวยเหลือโดยเฉพาะภายในวนัแรกถึงสัปดาห

แรกหลังคลอด 

พยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการใหนมแม 

รพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย 

7. ติดตามและประเมิน
ความพรอมในการ
ผาตัด 

- ประเมินความพรอมในการผาตัด 

- คนหาความผิดปกติอ่ืนๆ ที่อาจเพิ่มความเสีย่งตอ

การผาตดั ประเมินและใหการแกไขภาวะนัน้ๆ 

กุมารแพทย รพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย 

8. ติดตามการเพิ่มข้ึน
ของน้ําหนักทารก 

- ติดตามการเจริญเติบโต การเพิ่มขึ้นของน้ําหนัก 

พัฒนาการตามวัยอยางเหมาะสม 
กุมารแพทย รพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย 

9. สงพบแพทยหูคอจมูก
ประเมินภาวะติดเชื้อ 

- สงพบแพทยเฉพาะทางหูคอจมูกประเมินการติด
เชื้อ ใหการดูแล ติดตาม เฝาระวังและรักษาการ

ติดเชื้อในหูชั้นกลางเปนระยะ  

- ตรวจคัดกรองการไดยิน และสงตอพบ

ผูเชี่ยวชาญเมือ่มีปญหา 

กุมารแพทย/แพทยหูคอจมูก รพ.ศูนย/

รพ.มหาวิทยาลยั 

10. อายุ 3 เดือน 

- ผาตัดซอมแซมภาวะปากแหวง และใส 
ventilation tube 

- ปรึกษากุมารแพทยและวิสัญญีแพทยเพื่อการ
ดูแลกอนและหลังการผาตัด ในกรณีที่มีความ

ผิดปกติรวมอื่นๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงตอการผาตัด 

แพทยศัลยกรรมตกแตง/กุมารแพทย/

วิสัญญีแพทย รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

11. อายุ 6 เดือน 

- สงพบทันตแพทย 
- พบนักอรรถบําบัดเพื่อประเมิน และวางแผนการ

ฝกพูด 

กุมารแพทย/แพทย หู คอ จมกู/ทันต

แพทย/นักอรรถบําบัด รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

12. อายุ 9 เดือน 
- พบนักอรรถบําบัดเพื่อวางแผนและเริ่ม

ดําเนินการฝกพูด 

นักอรรถบําบัด รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

13. อายุ 9-12 เดอืน 

- พิจารณาผาตัดซอมแซมภาวะเพดานโหว 
- ปรึกษากุมารแพทยและวิสัญญีแพทยเพื่อการ

ดูแลกอนและหลังการผาตัด ในกรณีที่มีความ

ผิดปกติรวมอื่นๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงตอการผาตัด 

แพทยศัลยกรรมตกแตง/กุมารแพทย/

วิสัญญีแพทย รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

14. อายุมากกวา 1 ป 

- สงพบทันตแพทยผูเชี่ยวชาญ เพื่อวางแผนการ

ผาตัดแกไข จัดฟน และใหการดูแลในระยะยาว 

- ฝกพูด 

- ติดตาม เฝาระวัง และใหการรกัษาการติดเชื้อ 

กุมารแพทย/แพทยหูคอจมูก/ทันต

แพทย/นักอรรถบําบัด รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 
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กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

ในหูชั้นกลางเปนระยะ  

- ติดตามการรักษา และใหการดูแลความผิดปกติ

อื่นๆ ที่พบรวม 

15. ฟนฟ ู

- แนะนําการฝกพูดทั้งที่บานและโรงเรียน 

- ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรซ้ํา โดยเนนทบทวน

ความเขาใจเรื่องโอกาสเกิดซ้ํา, ภาวะแทรกซอน 

และการตรวจคัดกรองกอนคลอด 

- ติดตามการรักษา และใหการดูแลความผิดปกติ

อื่นๆ ที่พบรวม 

กุมารแพทย/แพทยหู คอ จมกู/แพทยเวช

พันธุศาสตร/ทันตแพทย/นักอรรถบําบัด 

รพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย นักสังคม

สงเคราะห/ครู 

 
การซักประวติัและตรวจรางกาย 

• การซักประวติัเพื่อหาปจจยัเสี่ยง 
- ประวัติกรรมพันธุ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีพอหรือแมหรือลูกคนกอนเปนปากแหวงเพดานโหว จะ

พบความเสี่ยงตอการเกิดภาวะปากแหวงในครรภนี้ไดรอยละ 3-5  

- ประวัติการไดรับยากันชักในระหวางตั้งครรภ 

- ประวัติการดื่มสุราและสูบบุหร่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 1 เดือนกอนตั้งครรภ จนถึงระยะ 3 เดือน

แรกของการตั้งครรภ 

• การตรวจรางกาย ทารกแรกเกิดทกุราย ควรไดรับการตรวจหาภาวะปากแหวงเพดานโหว ดังนี้     

- ตรวจดูวาทารกมีปากแหวงหรือไม 

- ใชนิ้วมือคลําเหงือกบนและเพดานแข็งวามีเพดานโหวหรือไม 

- ใชไมกดลิ้นและไฟฉายสองตรวจเพดานออนวามีเพดานออนโหวหรือไม ล้ินไกแยกเปน 2 แฉก

หรือไม ซึ่งอาจเปนเพดานโหวชนิด sub – mucous cleft palate 

- หากพบภาวะปากแหวงเพดานโหว ใหบันทึกวาเปนปากแหวงเพดานโหว หรือปากแหวงอยางเดียว 

หรือเพดานโหวอยางเดียว และเปนขางเดียวหรือสองขาง 

- ในภาวะปากแหวง ควรวัดความกังวลกวางของรอยแหวง เพื่อแบงระดับความรุนแรง หากรอย

แหวงกวางกวา 1 เซนติเมตร ทารกนั้นควรไดรับการรักษาเบื้องตนกอนการผาตัดซอมแซม 

- ในภาวะเพดานโหว ควรระบุวาเปนที่เพดานสวนไหนถึงสวนไหน 

• การประเมินการดูดนม 
-      ประเมนิความยากลาํบากในการดูดนมและการกลืน  
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• การประเมินโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ  
- ทารกที่มีภาวะปากแหวงเพดานโหวทุกราย ควรไดรับการตรวจโดยแพทยผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมิน

วามีความผิดปกติอ่ืนๆ รวมดวยหรือไม มีลักษณะของกลุมโรคหรือกลุมอาการหรือไม 

- มีการปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญทางพันธุศาสตร และศัลยแพทย 

- ตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ แขน ขา และไต 

- ตรวจการไดยิน 

- หากตรวจพบวามีลักษณะ hemifacial microsomia ควรสงตรวจ X – Ray ควรสงตรวจกระดูกสัน

หลัง และตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงดูไตของทารกดวย 

• การสงตรวจโครโมโซมในคนไขบางราย 
- สงตรวจ FISH เพื่อดูวามีโรคทางพันธุกรรม เชน velocardiofacial syndrome ซึ่งเกิดจาก micro – 

deletion ของโครโมโซม 22q11.2 ในทารกที่มีเพดานโหวอยางเดียว และมีหนาตาที่เขาไดกับโรคนี้ 
 

แนวทางการรักษา 
ผูปวยที่มีทัง้ปากแหวงเพดานโหว 

• การดูแลเรื่องการดูดนม   
- ควรไดรับการดูแลเร่ืองการดูดนมจากพยาบาลผูเชี่ยวชาญ 

- ทารกที่มีเพดานโหวมักจะไมสามารถดูดนมได 

- สามารถใหดูดนมแมได แตตองมีพยาบาลผูเชี่ยวชาญคอยแนะนําและประเมินวาทารกน้ําหนัก 

ข้ึนตามเกณฑหรือไม 

- เนื่องจากทารกกลุมนี้เวลาดูดจะมีการไหลยอนออกทางจมูกได ดังนั้นหากปอนนมดวยขวดนม  

จะตองใชจุกนมพิเศษ และขวดนมตองเปนขวดนิ่มสามารถบีบตามขวดตามจังหวะการกลืน 

ของทารกไดและไมควรปอนนมนานเกิน 30 นาที เพราะทารกอาจเหนื่อยเกินไปได 

• การดูแลทางเดินหายใจ 
- หากมีอาการทางเดินหายใจอุดตันรุนแรง จําเปนตองไดรับการแกไขทันที 

- ทางเดินหายใจสวนบนอุดตันที่สัมพันธกับ Pierre-Robin Sequence จะไดรับการรักษาดวย  

nasopharyngeal trumpet และ / หรือ nasal CPAP. 

- ประมาณ 1 ใน 4 ของทารกที่มีขากรรไกรลางเล็ก (micrognathia) ล้ินจะไปอุดกั้นทางเดิน 

หายใจ ซึ่งอาจจําเปนตองใสทอชวยหายใจ 

- การผาตัดแกไขปญหาการอุดกั้นทางเดินหายใจในทารกที่มีขากรรไกรลางเล็ก ประกอบดวย การ

ผาตัดเลาะพังผืดที่ ล้ิน  การผาตัดยกฐานลิ้นไปทางดานหนาและเปดทางเดินหายใจ     

(mandibular distraction osteogenesis) และการผาตัดเจาะหลอดลม (tracheostomy) ซึ่งจะทํา  

tracheostomy ในกรณีที่วิธีอ่ืนไมไดผล 
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• การรกัษาตามชวงอาย ุ
แรกเกิด – 3 เดือน : เปนชวงของการดูแลรักษากอนทีจ่ะผาตัดแกไข   

- หากรอยแหวงมีขนาดกวางกวา 1 เซนติเมตร ควรไดรับการซอมแซมปากแหวงเบื้องตน ดวยวิธี  

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

moulding (PNAM) เพื่อทําใหรอยแหวงแคบลง 

- การใช PNAM ควรเริ่มใชภายใน อายุ 6 สัปดาห และควรทําการปรับทุกสัปดาห 

- หากรอยแหวงมีขนาดนอยกวา 1 เซนติเมตร ไมตองทําการซอมแซมเบื้องตน 

อายุ 3 – 7 เดือน : เปนชวงของการผาตดัแกไขปากแหวง และอาจมกีารผาตัด myringotomy 

tympanostomy tube (T – tube) 

- ในกรณีที่รอยแหวงเล็กกวา 1 เซนติเมตร : สามารถทาํการผาตัดใหที่อายุประมาณ 3 เดือน โดยไม

ตองทําการซอมแซมเบื้องตน 

- กรณีที่รอยแหวงกวางกวา 1 เซนติเมตร : หลังไดรับการรักษาซอมแซมรอยแหวงเบือ้งตนในชวง

อายุแรกเกิด – 3 เดือนแลว จะไดรับการผาตัดแกไขตอไปในชวงอายนุี ้

- หลังจากทารกไดรับการตรวจ tympanograms และพบวามี Eustachian tube dysfunction  

แลว ทารกควรไดรับการรักษาดวย bilateral myringotomy และใส T – tube (Shepard type) 

- ตรวจการไดยนิทัง้กอนและหลังใส T – tube 

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

V–Y columellar advancement 

- การผาตัดใส long – lasting T – tubes จะทําไปพรอมๆ กับการผาตัดแกไขเพดานโหว 

- ตรวจการไดยนิทัง้กอนและหลงัใส T – tube 

- V – Y columellar  advancement จะทําไปพรอมๆ กนักบัการผาตัดแกไขเพดานโหว ในกรณีที่มา

รกนั้นไมไดรับการักษาดวย PNAM หรือ รักษาดวย PNAM แลวยังดข้ึีนไมมาก 

อายุ 2 – 5 ป : เปนชวงอายุของการฝกออกเสียงและฝกพูด ควรใหการรักษาโดยการฝกออกเสียงและ

ฝกพูด 

- ควรใหการรักษาโดยการฝกออกเสียงและฝกพูด หากตรวจพบวามีภาวะ velopharyngeal  

dysfunction (VPD) 

- การผาตัดแกไข หากฝกออกเสียงและฝกพูดแลวไมไดผล อาจตองพิจารณาผาตัดแกไขรวมดวย ซึ่ง

การผาตัดประกอบดวย superiorly based pharyngcal flap หรือ dynamic  

pharyngoplasty  ซึ่งบางครั้งอาจตองทํา palate–lengthening procedure (Furlow double–

opposing  Z–plasty) 

อายุ 8 – 11 ป: เปนชวงการรักษาดวย alveolar cleft bone grafting และ preparatory  

 orthodontics 
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- เปนการเตรียมกระดูกขากรรไกรบนใหขยายพอที่จะใส alveolar cleft bone graft จากกระดูก  

iliac crest เพื่อใหฟนแทสามารถขึ้นได 

At skeletal maturity : เปนชวงอายทุี่มีการผาตัดตกแตงผนังกั้นรูจมกู (septorhiniplasty) ± prior 

orthodontics orthognathic surgery 

- ในกรณีที่มกีารสบฟนผิดปกติ จะตองไดรับการผาตัดแกไขใหฟนกรามมีการสบฟนปกติ ซึ่งการ 

ผาตัดแกไขนี้จะตองทาํกอนการผาตัด septorhinoplast 
 
ผูปวยที่มีเพดานโหวอยางเดียว 

• การดูแลเรื่องการดูดนม 
- ควรไดรับการดูแลเร่ืองการดูดนม จากพยาบาลผูเชี่ยวชาญ 

- ทารกที่มีเพดานโหวมักจะไมสามารถดูดนมได 

- สามารถใหดูดนมแมได แตตองมีพยาบาลผูเชี่ยวชาญคอยแนะนําและประเมินวาทารกน้ําหนัก 

ข้ึนตามเกณฑหรือไม 

- เนื่องจากทารกกลุมนี้เวลาดูดนม จะมีการไหลยอนออกทางจมูกได ดังนั้นหากปอนนมดวยขวดนม 

จะตองใชจุกนมพิเศษ และขวดนมตองเปนขวดนิ่ม สามารถบีบขวดตามจังหวะการกลืนของทารก

ได และไมควรปอนนมนานเกิน 30 นาที เพราะทารกอาจเหนื่อยเกินไปได 

• การดูแลทางเดินหายใจ 
- หากมีอาการทางเดินหายใจอุดตันรุนแรง จําเปนตองไดรับการแกไขทันที 

- ทางเดินหายใจสวนบนอุดตันที่สัมพันธกับ Pierre-Robin Sequence จะไดรับการรักษาดวย  

nasopharyngeal trumpet และ / หรือ nasal CPAP. 

- ประมาณ 1 ใน 4 ของทารกที่มีขากรรไกรลางเล็ก (micrognathia) ล้ินจะไปอุดกั้นทางเดิน 

หายใจ ซึ่งอาจจําเปนตองใสทอชวยหายใจ 

- การผาตัดแกไขปญหาการอุดกั้นทางเดินหายใจในทารกที่มีขากรรไกรลางเล็ก ประกอบดวย การ

ผาตัดเลาะพังผืดที่ ล้ิน  การผาตัดยกฐานลิ้นไปทางดานหนาและเปดทางเดินหายใจ  

(mandibular distraction osteogenesis) และการผาตัดเจาะหลอดลม (tracheostomy) ซึ่งจะทํา  

tracheostomy ในกรณีที่วิธีอ่ืนไมไดผล 

• การรกัษาตามชวงอาย ุ
อายุ 3 – 6 เดือน : เปนชวงของการผาตดั bilateral myringotomy และใส T–tube 

- หลังจากทารกไดรับการตรวจ tympanograms และพบวามี Eustachian tube dysfunction  

แลว ทารกควรไดรับการรักษาดวย bilateral myringotomy และใส T–tube (Shepard type) 

- ตรวจการไดยินทั้งกอนและหลังใส T–tube 

อายุ 10 – 14 เดือน : เปนชวงอายทุี่ทาํการผาตัดแกไขเพดานโหว และใส long–lasting T–Tubes   
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- การผาตัดใส long–lasting T–tubes จะทําไปพรอมๆ กับการผาตัดแกไขเพดานโหว 

- ตรวจการไดยินทั้งกอนและหลังใส T–tube 

อายุ 2 – 5 ป : เปนชวงอายุของการฝกออกเสียงและฝกพูด  

- ควรใหการรักษาโดยการฝกออกเสียงและฝกพูด หากตรวจพบวามีภาวะ velopharyngeal 

dysfunction (VPD) 

- การผาตัดแกไข หากฝกออกเสียงและฝกพูดแลวไมไดผล อาจตองพิจารณาผาตัดแกไขรวมดวย ซึ่ง

การผาตัดนี้ ประกอบดวย superiorly based pharyngcal flap หรือ dynamic  

pharyngoplasty ซึ่งบางครั้งอาจตองทํา palate–lengthening procedure (Furlow double–

opposing  Z–plasty) 

At skeletal maturity : เปนชวงอายทุี่มีการผาตัด preparatory orthodontics ± orthognathic  

- ในกรณีที่มกีารสบฟนผิดปกติ จะตองไดรับการผาตัดแกไขใหฟนกรามมีการสบฟนปกติ 
ผูปวยที่มีปากแหวงอยางเดียว 

• การดูแลเรื่องการดูดนม     
- ควรไดรับการดูแลเร่ืองการดูดนมจากพยาบาลผูเชี่ยวชาญ 

- ทารกที่มีเพดานโหวมักจะไมสามารถดูดนมได 

- สามารถใหดูดนมแมได แตตองมีพยาบาลผูเชี่ยวชาญคอยแนะนํา และประเมินวาทารกน้ําหนัก 

ข้ึนตามเกณฑหรือไม 

- เนื่องจากทารกกลุมนี้เวลาดูดจะมีการไหลยอนออกทางจมูกได ดังนั้นหากปอนนมดวยขวดนม 

จะตองใชจุกนมพิเศษ และขวดนมตองเปนขวดนิ่มสามารถบีบตามขวดตามจังหวะการกลืน     

ของทารกไดและไมควรปอนนมนานเกิน 30 นาที เพราะทารกอาจเหนื่อยเกินไปได 

• การรกัษาตามชวงอาย ุ
แรกเกิด – 3 เดือน : เปนชวงของการดูแลรักษากอนทีจ่ะผาตัดแกไข 

- หากรอยแหวงมีขนาดกวางกวา 1 เซนติเมตร ควรไดรับการซอมแซมปากแหวงเบื้องตน ดวยวิธี  

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

moulding (PNAM) เพื่อทําใหรอยแหวงแคบลง 

อายุ 3 – 7 เดือน : เปนชวงของการผาตดัแกไขปากแหวง  

- กรณีที่รอยแหวงเล็กกวา 1 เซ็นติเมตร สามารถทําการผาตัดใหที่อายุประมาณ 3 เดือน โดย 

ไมตองทําการซอมแซมเบื้องตน 

- กรณีที่รอยแหวงกวางกวา 1 เซ็นติเมตร หลังไดรับการรักษาซอมแซมรอยแหวงเบื้องตนในชวงอายุ

แรกเกิด – 3 เดือนแลว จะไดรับการผาตัดแกไขตอไปในชวงอายุนี้ 

อายุ 10 – 14 เดือน : เปนชวงอายทุี่ทาํการผาตัดแกไข V–Y columellar advancement 
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- การรักษาดวย V–Y columellar advancement นี้จะทําในผูปวยปากแหวงทั้ง 2 ขางไมได 

รับการรักษาดวย PNAM หรือรักษาแลวไมไดผล 

อายุ 8 – 11 ป : เปนชวงของการรักษาดวย alveolar cleft bone grafting และ preparatory 

orthodontics 

- ใชเฉพาะในรายที่เปนปากแหวงทั้ง 2 ขาง  

- เปนการเตรียมกระดูกขากรรไกรบนใหขยายพอที่จะใส alveolar cleft bone graft จากกระดูก  

iliac crest เพื่อใหฟนแทสามารถขึ้นได 

At skeletal maturity : เปนชวงอายทุี่มีการผาตัดตกแตงผนังกั้นรูจมกู (septorhiniplasty) ± prior  

orthodontics orthognathic surgery 

- ในกรณีที่มีการสบฟนผิดปกติ จะตองไดรับการผาตัดแกไขใหฟนกรามมีการสบฟนปกติ ซึ่งการ 

ผาตัดแกไขนี้จะตองทํากอนการผาตัด septorhinoplasty 

 
การปองกันทัง้ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ (Primary and secondry prevention)  

มีการศึกษาพบวาใหวิตามินโฟลิกในหญงิวัยเจริญพนัธุต้ังแตกอนการตั้งครรภอาจชวยลด

อุบัติการณของปากแหวงเพดานโหวได
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บทที ่6 
ภาวะแขนขาพิการแตกําเนิด (Limb anomalies) 

 
ภาวะแขนขาพิการแตกําเนิด (Limb anomalies) เปนความพิการของรางกายที่เห็นไดชัดตั้งแตหลัง

เกิด ตัวอยางเชน โรคเทาปุก (talipes equinovarus deformities) และโรคขอยึดแตกําเนิด 

(arthrogryposis multiplex congenita) เปนตน ซึ่งมีความรุนแรงไดหลากหลายและทําใหการทํางานของ

แขนขาและมือผิดปกติไป จําเปนตองไดรับการผาตัดฟนฟู รวมถึงกายอุปกรณตางๆ เพื่อใหผูปวยสามารถ

ใชงานไดใกลเคียงปกติมากที่สุด 

อุบัติการณของภาวะแขนขาพิการแตกําเนิด พบประมาณ 2 ใน 1,000 ของทารกแรกเกิดมีชีพ 

สาเหตุของภาวะนี้มีไดหลากหลายอาจเปนอาการแสดงหนึ่งของความผิดปกติของยีนเดี่ยว หรือมีสาเหตุ

จากหลายปจจัย (multifactorial) ก็ได การทํานายอัตราการเกิดซ้ํานั้นขึ้นกับสาเหตุทางพันธุกรรมวาเปน

ชนิดใด การวินิจฉัยกอนคลอดทําไดโดยการอัลตราซาวนโดยสูติแพทยผูเชี่ยวชาญ 
การวินิจฉัย ในระดับ รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. 
 สามารถเห็นไดชัดเจนจากการตรวจรางกายพบมีแขน ขา นิ้วมือ หรือนิ้วเทา ไมครบตามปกติซึ่ง

หมายรวมถึงทั้ง แขน-ขาสั้น ขาดหาย หรือนิ้วเกินกวาปกติ และตองตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะสวน

อ่ืนๆ ที่อาจพบรวมกันได ซึ่งอาจเขาไดกลับกลุมอาการที่มีสาเหตุจากโรคทางพันธุกรรม 
การรกัษา  
          การใหคําแนะนํา  สาเหตุการเกิดสวนใหญมักไมทราบแนชัด  สาเหตุที่เปนไปได ไดแก การใชยา

ที่มีผลกับทารกในครรภ เชน ยารักษาสิว (retinoic acid) สารพิษ หรือการติดเชื้อในระยะ 4-8 สัปดาหแรก

ของการตั้งครรภ ซึ่งเปนระยะที่มีการสรางแขนขาของทารก  ความผิดปกติของพันธุกรรมที่มักเกิดขึ้นเอง

โดยไมไดถายทอดจากพอแม (sporadic case) 

ในกรณีที่มีความผิดปกติของระยางคเดียว   ไมพบความผิดปกติของอวัยวะอื่นรวมดวย      และไม 

เขากับกลุมอาการใด  โอกาสการเกิดความพิการแขน-ขาซ้ํา  ทัง้ในลูกคนตอไปและลูกของผูปวย ประมาณ

รอยละ 1-3 ซึง่มากกวาประชากรทัว่ไปเพยีงเล็กนอย      แตหากพบความผิดปกติของอวัยวะอืน่รวมดวย 

 มีประวัติความพิการในครอบครัว    ตองสงสัยความผิดปกติทางพนัธกุรรม   ควรสงตอแพทยเฉพาะทาง 

เวชพนัธุศาสตรเพื่อรับคําปรึกษาตอไป 

การรักษา พิจารณาใหตอเมื่อความผิดปกตินั้นจํากัดความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน 

การใชงาน การยืนเดิน ในแงการรักษาเพื่อความสวยงามอาจพิจารณาเปนรายๆ ไป 

• ระยางคขาดหาย : พิจารณาใหอวัยวะเทียมในเวลาทีเ่หมาะสมตามระดับพัฒนาการของเด็ก 

o แขนเทียม พจิารณาใหเมื่อเด็กเริ่มถือของดวยสองมือ เร่ิมนั่งทรงตวั หรืออายุประมาณหกเดือน 

o ขาเทียม พิจารณาใหเมื่อเดก็เริ่มเกาะยนื หรืออายุประมาณหนึ่งขวบ 

นอกจากนีก้ารผาตัดตกแตงตอขาเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการใชงาน และงายตอการใสอวัยวะเทยีม

อาจพิจารณาเปนรายๆ ไป 
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แนวทางการดูแลผูปวยความพิการแตกําเนิดของแขนขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

สงตอกุมารแพทยเพื่อวินิจฉัยวาเขาไดกับกลุมอาการใด 

ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรซํ้า 

ขาหรือเทาขาด  แขนหรือมือขาด นิ้วมือหรือเทาติดกันหรือเกนิ 

สงตอกอนอายุ 1 ป 

แพทยเวชศาสตรฟนฟ ู
พิจารณาใหกายอุปกรณเทยีม 

เปนอุปสรรคตอการใชงาน 

ผาตัดแกไขความพกิาร

กอนอาย ุ6 เดอืน 

ผาตัดเพื่อความสวยงาม 
กอนเขาโรงเรยีน 

พบเด็กที่มีความพกิารแตกําเนิดของแขนขา 

ตรวจรางกายอยางละเอียดเพื่อหา

ความผิดปกติของอวัยวะสวนอื่น

ไมมีความผิดปกติ

ของอวัยวะอื่น 

มีความผิดปกติ

ของอวัยวะอื่น 

สงตอกอนอายุ 6 เดือน แพทยออรโธปดิกส 
พิจารณาผาตดั 

จดทะเบียนความพกิารแตกําเนิด

ใหคําปรึกษาทางพนัธุศาสตร

ฝกฝนการใชงานและติดตามอยางตอเนื่อง 

Yes

No

1 

2 3  4 

5

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13

14

15

1716
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19
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รายละเอียด 

 รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
1. พบเด็กที่มีความ

พิการแตกําเนดิ
ของแขนขา 

- ผูปวยพิการแขนขาที่พบในชมุชน ไดรับการสงตัวมารักษาในโรงพยาบาล 

- ทารกแรกเกิดที่มีพิการแขนขาไดรับการสงปรึกษากุมารแพทย 
อสม./เจาหนาที่รพ.สต./แพทย/

สูติแพทย รพ.ชมุชน/รพ.ท่ัวไป 

2. ตรวจรางกายอยาง
ละเอียด เพื่อหา
ความผิดปกตขิอง 
สวนอื่น 

- การตรวจรางกาย ควรตรวจรางกายอยางละเอียดเพื่อคนหาความผิดปกติ

ของอวัยวะอื่นๆ ท่ีอาจพบรวมดวย และบันทึกความผิดปกติโดยใหบันทึก

ลักษณะความผิดปกติของแขนขา ตําแหนงของความผิดปกติ ขางเดียว

หรือ 2 ขาง 

- จดทะเบียนความพิการแตกําเนิดและบันทึกขอมูลเพิ่มตน 

แพทย/กุมารแพทย รพ.ชุมชน/

รพ.ท่ัวไป 

3. ไมมีความผิดปกติ
ของอวัยวะอื่น 

- ตรวจรางกายไมพบความผิดปกติของอวัยวะอื่นใหขามไปขอ 6 
แพทย/กุมารแพทย รพ.ชุมชน/

รพ.ท่ัวไป 

4. มีความผิดปกติ
ของอวัยวะอื่น 

- ถาตรวจรางกายพบความผิดปกติของอวัยวะอื่นรวมดวยสงปรึกษากุมาร
แพทยเพื่อใหการวินิจฉัยกลุมอาการเพิ่มเติม 

แพทย/กุมารแพทย รพ.ชุมชน/

รพ.ท่ัวไป 

5. สงตอกุมารแพทย
เพื่อวินิจฉัยวาเขา
ไดกับกลุมอาการ
ใด 

- กุมารแพทยซักประวัติเพื่อหาปจจัยเสี่ยง 
• ประวัติกรรมพนัธุ วามีบุคคลอื่นในครอบครัวมีความผิดปกติของแขนขา
รวมดวยหรือไม 

• ประวัติการไดรับสารกอวิปรูปในระหวางการตั้งครรภ เชน ยาปรับ

ประจําเดือน ยาขับเลือด, ยารักษามะเร็ง, ประวัติการดื่มสุราและสูบ

บุหรี่ ยากันชัก 

• ประวัติการเจ็บปวยระหวางการตั้งครรภ เชน เปนไขออกผ่ืน, เปน

โรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง เปนตน 

- ตรวจรางกายอยางละเอียดเพื่อคนหาความผดิปกติของอวัยวะอื่นๆ ท่ีอาจ

พบรวมดวย และบันทึกความผิดปกติโดยใหบันทึกลักษณะความผิดปกติ

ของแขนขา ตําแหนงของความผิดปกติ ขางเดียวหรือ 2 ขาง 

- ในกรณีท่ีพบความผิดปกติหลายอยาง และไมสามารถใหการวินิจฉัยได
ควรสงปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญทางพันธุศาสตรหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา

ท่ีเกี่ยวของ 

กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ

ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

6. จดทะเบียนความ
พิการแตกําเนดิ 

- จดทะเบียนความพิการแตกําเนิด บันทึกขอมลูเพิ่มเติมตอจาก

สถานพยาบาลตนทาง 

- รวบรวมแบบฟอรมบันทึกความพิการแตกําเนิดสงมายังแตละศูนยทุก   

2-4 เดือน ไดแก 

กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ

ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 
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 รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

• สปสช. เขต 1 คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม 

• สปสช. เขต 3 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

• สปสช. เขต 6 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/คณะแพทยศาสตร 

ม.ธรรมศาสตร 

• สปสช. เขต 7 คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน 

• สปสช. เขต 9 คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิดี 

• สปสช. เขต 4 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

• สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร 

7. ใหคําปรึกษาทาง
พันธุศาสตร 

- ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรแกครอบครัว โดยครอบคลุม 

• ธรรมชาติของโรค 

• โอกาสเกิดซ้ํา 

• ภาวะแทรกซอน 

• การตรวจคัดกรองกอนคลอด 

กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ

ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

8. ขาหรือเทาขาด - พบความพิการของขาหรือเทาที่ขาดใหการดูแลตามขอ 9 

กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ

ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

9. สงตอกอนอายุ 1 
ป 

- สงตอแพทยเวชศาสตรฟนฟูกอนอาย ุ1 ป เพ่ือพิจารณาใหกายอุปกรณ

เทียม 

กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ

ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

10. แพทยเวชศาสตร
ฟนฟูพิจารณาให
กายอุปกรณเทียม 

- แพทยเวชศาสตรฟนฟูพิจารณาทํากายภาพบําบัดและใหกายอุปกรณ
เทียมที่เหมาะสม 

แพทยเวชศาสตรฟนฟู รพ.ศูนย/

รพ.มหาวิทยาลัย 

11. แขนหรือมือขาด - พบความพิการของแขนหรือมอืท่ีขาดใหการดูแลตามขอ 12 

กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ

ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

12. สงตอกอนอายุ 6 
เดือน 

- สงตอแพทยเวชศาสตรฟนฟูกอนอาย ุ6 เดือน เพื่อพิจารณาใหกาย

อุปกรณเทียม 

กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ

ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

13. นิ้วมือหรือเทา
ติดกันหรือเกนิ 

- พบความพิการของมือหรือเทามีลักษณะติดกันหรือเกิน ใหสงตอแพทย

ออรโธปดิกสเพื่อพิจารณาผาตัดแกไข 

กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ

ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 
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 รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
14. แพทยออรโธป

ดิกสพิจารณา
ผาตัด 

- แพทยออรโธปดิกสพิจารณาการผาตัดโดยคํานึงถึงการใชงานของอวัยวะ
เปนหลัก และเลือกผาตัดในชวงอายุท่ีเหมาะสม  

แพทยออรโธปดิกส รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

15. เปนอุปสรรคตอ
การใชงาน 

- แพทยออรโธปดิกสประเมินความผิดปกติวาเปนอุปสรรคตอการใชงาน
ของมือและเทาหรือไม 

- ถาไมเปนอปุสรรคขามไปขอ 17 

แพทยออรโธปดิกส รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

16. ผาตัดแกไขความ
พิการกอนอายุ 6 
เดือน 

- ถาแพทยออรโธปดิกสประเมนิความผิดปกติแลววามอีุปสรรคตอการใช
งานของมือและเทา พิจารณาผาตัดแกไขกอนอายุ 6 เดือน 

- ปรึกษากุมารแพทยและวิสัญญีแพทยเพื่อการดูแลกอนและหลังการผาตัด 

ในกรณีท่ีมีความผิดปกติรวมอืน่ๆที่เพ่ิมความเสี่ยงตอการผาตัด 

กุมารแพทย/วิสัญญีแพทย/

แพทยออรโธปดิกส รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

17. ผาตัดเพ่ือความ
สวยงามกอนเขา
โรงเรียน 

- ถาแพทยออรโธปดิกสประเมนิความผิดปกติแลววาไมมีอปุสรรคตอการใช
งานของมือและเทา และบิดามารดารวมถึงตวัผูปวยตองการแกไขเพื่อ

ความสวยงาม จึงพิจารณาผาตัด 

- ปรึกษากุมารแพทยและวิสัญญีแพทยเพื่อการดูแลกอนและหลังการผาตัด 

ในกรณีท่ีมีความผิดปกติรวมอืน่ๆที่เพ่ิมความเสี่ยงตอการผาตัด 

กุมารแพทย/วิสัญญีแพทย/

แพทยออรโธปดิกส รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

18. ฝกฝนการใชงาน
และติดตามอยาง
ตอเนือ่ง 

- ติดตามการรักษา ฟนฟ ู

- เฝาระวังภาวะแทรกซอน 

- ใหการดูแลรักษาความผิดปกติของอวัยวะอืน่ๆ ท่ีพบรวมถาม ี

กุมารแพทย/แพทยเวชศาสตร

ฟนฟู/แพทยออรโธปดิกส รพ.

ศูนย/รพ.มหาวทิยาลัย 

19. ใหคําปรึกษาทาง
พันธุศาสตร 

- ทบทวนความเขาใจเกี่ยวกบัตัวโรค 

- ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรซ้ําแกครอบครัว โดยครอบคลมุ 

• ธรรมชาติของโรค 

• โอกาสเกิดซ้ํา 

• ภาวะแทรกซอน 

• การตรวจคัดกรองกอนคลอด 

กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ

ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 
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บทที ่7 
ภาวะกลามเนื้อเส่ือมพนัธุกรรม (ดูเชน) (Duchenne muscular dystrophy) 
 

กลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)     เปนโรคที่รุนแรงมาก       พบไดประมาณ 1 คนในทุกๆ เด็กชายแรกเกิด  

3,500 คน หรือมีเด็กโรคนี้เกิดใหมปละ 100 คน ในประเทศไทย   แตถานับชวงอายุ 3 - 20 ป         ก็จะมีผูปวยประมาณ  

1,700 คนทั่วประเทศ และประมาณครึ่งหนึ่งของผูปวยมีประวัติคนเปนโรคในครอบครัวมากอน  ดังนั้น     นอกเหนือจาก 

ดูแลรักษาผูปวยแลว   การวินิจฉัยตั้งแตอายุนอย   การคนหาพาหะในครอบครัว   และใหคําแนะนําปองกันการเปนโรค 

ซํ้าอีกในครอบครัวจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 

อาการ ภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) แสดงอาการในผูชายเทานัน้ แรกเกิดแข็งแรงสมบูรณ รูปรางหนาตา

ปกติ  มีพัฒนาการสมวัยมาตลอดทั้งดานรางกาย กลามเนื้อและสตปิญญา  แตจะเริ่มมีการเสื่อมตายของใยกลามเนื้อ

ต้ังแตหลังเกิด  แตอาการออนแรงจะเห็นชดัเมื่ออายุ  3-5 ป  โดยเร่ิมออนแรงทีก่ลามเนื้อตนขาเปนอันดับแรก เดินแลวลม
บอย  วิ่งไมถนัด มีขาปด  เดินเขยงหรอืปลายเทาจกิพืน้ หลังแอน พบนองโตมากขึน้ นั่งลงกบัพื้นแลวลุกขึน้
ไมได  ตองใชมือชนัพืน้ชนัเขาลุกขึน้ยืน ดังแสดงในรูปที่ 7-1 

 

 
รูปที ่7-1 ทาชันเขาในผูปวยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) 

 

เม่ืออายุ 8-9 ป  กลามเนื้อออนแรงที่ขาเปนมากขึ้นจนลุกข้ึนเองไมไหว  กาวเดินไมได กลามเนื้อขาจะฝอลีบไป  

จนอายุประมาณ 10-16 ป  จะเดินดวยตัวเองไมไหวตองใชรถเข็น  และนอนบนเตียง  

ระยะทายของโรคผูปวย อยูในชวงอายุ 18-25 ป  จะมีการลีบฝอกับทุกกลามเนื้ออ่ืนๆ ในรางกาย จะไมมีแรงทั้ง

แขนขา ตองนอนอยูบนเตียง  การรับรู การพูดคุยยังคงเปนปกติ และมักมีกลามเนื้อหัวใจบีบตัวไมดี ทําใหมีอาการเหนื่อย

และขาบวม ตัวบวม กลามเนื้อซี่โครงและกระบังลมทํางานผิดปกติ  ทําใหหายใจไมไหว ไมมีแรงหายใจ ไอไมออก เสมหะ

ค่ังคางในปอด และเสียชีวิตจากภาวะแทรกซอน คือ ปอดอักเสบ หัวใจวาย เปนตน 

“ทาชนัเขา” 

เปนลักษณะเฉพาะชวนใหสงสัย ภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) 



 
 

50 

 

การวินิจฉัยผูปวยชาย ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 1.อาการของผูปวยชายอายุตํ่ากวา 15 ป   รวมกับประวัติครอบครัวมีผูปวย

เพศชายคนอื่นอีกในครอบครัว โดยอาจเปนพี่นองเพศชายของผูปวยเอง พี่ชายนองชายของแม พี่ชายนองชายของยาย 

หรือเปนญาติทางแมแบบอ่ืนๆ คลายในแผนภูมิครอบครัวที่แสดงในรูปที่ 7-5 

 

 
รูปที ่7-2 แสดงระยะตางๆ ของภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) 

2.อาการของผูปวยชายอายุตํ่ากวา 15 ป   รวมกับผลตรวจเลือด (ตรวจเอนไซมกลามเนื้อ และ/หรือ ยีนของโรค

พันธุกรรม)  
การวนิิจฉัยหญิงเปนพาหะ 

1. จากประวัติครอบครัว  

2. จากการตรวจเลือด 

- CPK level แมนยํารอยละ 60  ไมสามารถใชวินิจฉัยกอนคลอดได  

- ตรวจยีน แมนยํารอยละ 99  ใชประโยชนในการวินิจฉัยกอนคลอดได  ดังนั้นแนะนําผูหญิงที่เปนพี่นองของ

ผูปวยและพี่นองผูหญิงของแมตรวจยีนทุกคน 
การรกัษาผูปวย 

• การรักษาใหหายขาด  ปจจุบัน ยังไมมีวิธีรักษาภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) ใหหายเปนปกติได 

13 ป

18-25 ป17 ป

16-20 ป

18-25 ป

6 ป
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• การรักษามุงเนนการดูแลคุณภาพชีวิต  เฝาระวังและปองกันภาวะแทรกซอน ซ่ึงจะชวยชะลอความรุนแรงของโรค

ใหดําเนินชาลง  ในระยะทายผูปวยมักตองใชรถเข็น  ตอมาตองนอนเตียงและใชเครื่องชวยหายใจในที่สุด 

• การใชยา เชน ยากลุมสเตียรอยด อาจชวยเพิ่มแรงและความแข็งแรงของกลามเนื้อ และทําใหเดินตอไปไดอีก 2-3 ป 

การใชยาใหอยูในดุลยพินิจของแพทย 

• กายภาพบําบัดและเวชศาสตรฟนฟู เปนสิ่งที่สําคัญ เพื่อชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และทํากิจวัตรประจําวันได

นานที่สุดเทาที่จะทําได ขอยึดติดชาลง เชน การออกกําลังกายเบาๆ วายน้ํา การนวดสัมผัส ชวยทําใหกลามเนื้อ

ยืดหยุนไมหดเกร็ง    ปองกันการติดยึดของขอเพื่อยืดเวลาการเดินแกผูปวยไดบาง    การใชกายอุปกรณชวยใหผูปวย 

ดูแลตัวเองในกิจวัตรประจําวันไดดีขึ้น 

• การตรวจสมรรถภาพปอด และการทํางานของหัวใจ        เปนระยะ     เพื่อติดตามความรุนแรงของโรคใหไดรับ 

การเตรียมการรักษาภาวะแทรกซอนที่เกิดตามมา 

• การดูแลผูปวยทั้งทางกายและใจ  ใหมีความสุขกายและสุขใจ  ถือเปนเปาหมายสําคัญ ครอบครัว คุณครูและเพื่อน

มีบทบาทสําคัญ  ในระยะแรกของโรคผูปวยสามารถไปโรงเรียนไดเหมือนเดิม  เนื่องจากความคิดอานปกติ เพียงแต

เดินลําบาก ข้ึนบันไดไมได การไดกําลังใจและความเขาใจจากคนรอบขางทําใหผูปวยมีสภาพจิตใจที่เขมแข็งเปนสิ่ง

สําคญัที่สุด   

• การรักษาในอนาคต เชน การรักษาดวยยีนบําบัด การใชสเต็มเซลล และการรักษาดวยยาชนิดใหมๆ ยังคงอยูใน

ขั้นตอนการวิจัยและใชไดสําหรับผูปวยบางรายที่มีความผิดปกติของยีนบางแบบเทานั้น          

• การดูแลที่บาน ใหความอบอุนเห็นใจผูปวย ใหทํากิจวัตรประจําวันเองเทาที่จะทําได หาอุปกรณเพิ่มความปลอดภัย 

เชน หองน้ํามีที่จับกันลม    ทําพื้นที่ขรุขระใหเรียบ     ปองกันการหกลมไดงาย    เมื่อตองนั่งรถเข็น   จัดหารถเข็นขนาด 

ที่เหมาะกับผูปวย  และพื้นบานที่สามารถใหรถเข็นเขาไดเทาที่จะเปนไปได  หลีกเลี่ยงการเขาที่ชุมชนที่จะเปนแหลง

แพรเชื้อโรคทําใหติดเชื้อทางเดินหายใจและอาจรุนแรงถึงแกชีวิตได  ระยะทายของโรค ระวังการสําลักอันกอใหเกิด

ปอดอักเสบติดเชื้อ 

• การชวยเหลือจากชุมชน   เปดโอกาสหรือช้ีชองทางใหผูปวยไดทําประโยชนแกผูอ่ืน  และมีสวนรวมในกิจกรรมที่

สรางความรูสึกมีคุณคาแกผูปวย  และทําใหผูปวยไมรูสึกเบ่ือหนายที่ตองอยูแตบาน เชน การเขารวมกลุมชมรมผูพิการ

ทําของหรือหัตถกรรมขายได  ในขณะที่ผูปวยยังคงใชแขนและมือได 
การถายทอดทางพนัธุกรรม 

ภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) ไมใชโรคติดตอหรือติดเชื้อ ดังนั้นไมติดตอจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง

ผานการอยูรวมกันในบาน ในโรงเรียนหรือในชุมชน   ไมติดตอผานทานอาหารหรือใชขาวของรวมกันแตอยางใด 

ภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) เปนโรคทางพันธุกรรม หมายถึง โรคที่มีสาเหตุจากสารพันธุกรรมใน

รางกายผิดปกติ     และสามารถที่จะสงทอดสารพันธุกรรมที่ผิดปกตินี้ไปใหบุตรได    โรคนี้จะแสดงอาการในผูชายเทานั้น  

ในผูหญิงจะไมแสดงอาการ แตจะเปนพาหะหรือมียีนแฝงอยูและสามารถถายทอดสารพันธุกรรมผิดปกติไปยัง
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บุตรได ซ่ึงทําใหเกิดภาวะกลามเนื้อเส่ือมพันธุกรรม (ดูเชน) ซํ้าอีกในครอบครัวได  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองตรวจพาหะใหแกหญิงที่เปนญาติฝายแม  หากพบคนใดไมมียีนแฝงคนนั้นก็สามารถตั้งครรภมีบุตรตามปกติได  

หากหญิงคนใดมียีนแฝงก็ใหคําแนะนําโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเปนโรค  และแนะนําสงตอเพื่อวางแผนตรวจโรคของทารกใน

ครรภ    ประมาณครึ่งหนึ่งของครอบครัวผูปวยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) มีประวัติมีผูชายหลายคนในเครือ

ญาติฝายแมเปนโรคกลามเนื้อออนแรงตั้งแตวัยเด็ก  บงชี้วาแมเปนพาหะแนนอน  และนาจะมีผูหญิงอีกหลายคนเปนพาหะ

ดวย   อีกประมาณครึ่งหนึ่งของผูปวย   ไมมีประวัติคนเปนโรคมากอนในครอบครัว    แตหากไดตรวจละเอียดถึงระดับยีน

จะพบวา 2 ใน 3 ของครอบครัวดังกลาว  มารดาเปนพาหะหรือมียีนแฝงอยู  

กลาวไดวาโดยรวมแลว ประมาณรอยละ 85 ของแมของผูปวยจะเปนพาหะ การตรวจเลือดหาสารพันธุกรรม

จึงมีความจําเปนกับครอบครัวในทั้ง 2 กรณี 

การวนิิจฉัยทารกในครรภ      แตละครอบครัวมีชนิดของการกลายพนัธไมเหมือนกนั    ดังนัน้จะตองรูชนิดของ 

การกลายพนัธุของยีนในครอบครัวนั้นกอน      โดยทัว่ไปอาจใชเวลา 1-3 เดือนกวาจะตรวจพบชนิดการกลายพันธุในแต 

ละครอบครัว    และเมื่อรูชนดิการกลายพนัธุแลวในครอบครัวนั้นก็จะใชเวลาเพียง 1-2 สัปดาห  ในการตรวจวนิิจฉัยทารก 

ในครรภเทานัน้  ดังนัน้ไมควรรอใหต้ังครรภแลวคอยสงปรึกษาแพทยพนัธุกรรม  แตควรสงตรวจตั้งแตผูปวยยังมีชีวิตอยู 

หรือหากเสียชวีิตแลวก็ตรวจยีนหรือญาติเพศหญิงทางฝายมารดา กอนที่แตละคนจะตั้งครรภ                         
การใหคาํแนะนาํทางพนัธศุาสตร  

ภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) เปนโรคทางพันธุกรรม คือมีความผิดปกติของ “ยีนดิสโทรฟน” ซ่ึงอยูบน

โครโมโซมเอ็กซ (X)  มีการถายทอดแบบยีนดอยบนโครโมโซมเอ็กซ (X-linked recessive) 

ในรางกายคนเรา ถาเปนผูชายจะมีโครโมโซมเพศเปน เอ็กซวาย (XY) สวนผูหญิงมีโครโมโซมเพศเปน เอ็กซเอ็กซ 

(XX) 

                                   XY                                 XX    
                                 ผูชายปกติ                                     ผูหญงิปกต ิ

ผูชายปกติมีโครโมโซมเพศเปน เอ็กซวาย (XY)        คือ    มีเอ็กซเพียงตัวเดียว   เมื่อมียีนดิสโทรฟนผิดปกติแลวก็ 

จะกอใหเกิดโรค  จึงทําใหภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)  เกิดข้ึนเฉพาะกับผูชายเทานั้น  

ผูหญิงปกตมิีโครโมโซมเพศเปน เอ็กซเอ็กซ (XX)  คือ  มเีอ็กซ 2 ตัว  ถามียีนดิสโทรฟนผิดปกติบนเอ็กซ 1 ตัวก็จะ

ไมมีอาการ  ดังนัน้ผูหญิงจึงไมเปนโรค  แตจะเรียกผูหญิงเหลานีว้ามียีนแฝงหรือเปนพาหะของโรค 

                                                                                  
                           ผูชายเปนโรค                                         ผูหญิงเปนพาหะหรือมียนีแฝง     

XXXY 
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โครโมโซมแตละคูของคนเรา จะไดรับมาจากบิดา 1 แทง และจากมารดา 1 แทง ดังนั้น ผูหญิงที่มียีนแฝงจะมี

โอกาสสงยีนดิสโทรฟนที่ผิดปกติบนโครโมโซมเอ็กซ (X) น้ีไปใหบุตรได โดยถาเปนบุตรชายจะมีโอกาสเปนโรครอยละ 50 

ถาเปนบุตรสาวจะไมเปนโรคแตจะมีโอกาสเปนพาหะไดรอยละ 50 มีความสําคัญมากที่ตองตรวจผูหญิงวาเปน

พาหะหรือไม เพื่อแนะนําปองกันการมีบุตรเปนโรค 

ในครอบครัวของผูปวยที่ตรวจพบความผิดปกติของยีนภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) แลว ควรตรวจเลือด

หาความผิดปกติของยีนในแมและญาติผูหญิงตามลําดับ (รูปที่ 7-3) คือ มารดาของผูปวย หากพบวามารดาของผูปวยมี

ยีนแฝงอยูจริง ลําดับตอไปคือ ยายของผูปวย แตหากไมสะดวก ควรให ญาติผูหญิงฝายมารดาทุกคนมาตรวจหายีนแฝง 

แตหากไมพบยีนแฝงในมารดาของผูปวยก็ไมจําเปนตองตรวจญาติคนอื่นๆ สวนบุตรชายของผูหญิงที่มียีนแฝงที่ไมมีอาการ

แตอายุยังไมเกิน 4-5 ขวบ แนะนําเฝาดูอาการและพบแพทยเปนระยะ โดยสามารถสงตรวจเลือดเบื้องตน กอนตรวจหายีน  

 

 
 

รูปที ่7-3 แผนภูมิแสดง ลําดับการตรวจเลือดหายนีแฝงในครอบครัวภาวะกลามเนือ้เสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) 
  ทางเลือก คือเจาะเลือด ผูปวย มารดา และยาย ตั้งแตครั้งแรกเลยถาทําได 

• ผูชายที่เปนโรคมักจะไมมีครอบครัว เนื่องจากเจ็บปวยและมักเสียชีวิตกอนวัยที่จะแตงงาน แตหากมีบุตรถามีบุตรชาย

ก็ไมเปนโรคเนื่องจากใหโครโมโซมวายแกบุตรชาย ถามีบุตรสาวก็จะเปนพาหะทุกคน 

• ผูหญิงที่มียีนแฝงหรือเปนพาหะนั้นมีโอกาสเสี่ยงของลูกที่จะเปนโรคดังแสดงในรูปท่ี 7-4 จะเห็นวา หากมีบุตรชายมี

โอกาสที่บุตรชายจะปกติรอยละ 50 และมีโอกาสที่บุตรชายจะเปนโรครอยละ 50  หากมีบุตรสาว บุตรสาวทุกคนจะไม

เปนโรค แตบุตรสาวมีโอกาสเปนพาหะรอยละ 50 หากตองการมีบุตรควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญกอนตั้งครรภ เพื่อ

รวมวางแผนการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ ทั้งนี้แพทยอาจแนะนําเจาะน้ําคร่ําหรือเจาะชิ้นเนื้อรก เมื่ออายุครรภ

ประมาณ 3-4 เดือน  
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รูปที่ 7-4 แผนภูมิแสดงโอกาสเสี่ยงของการมีบุตรเปนภาวะกลามเนื้อเสือ่มพนัธกุรรม (ดูเชน) หากผูหญิงมียีนแฝง 

กรณีที่มีผูปวยหลายคนในครอบครัว ดังแสดงในรูปที่ 7-5 แสดงใหเห็นวา เริ่มจากผูปวยคนแรก (ลูกศรที่ 1) ท่ี

ไดรับการวินิจฉัยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) จากอาการและยืนยันดวยการตรวจยีน จากผูปวยหนึ่งคนทําให

สามารถคนหายีนผิดปกติในสมาชิกผูหญิงในครอบครัววามียีนแฝงที่ตําแหนงนั้นหรือไม ดังนี้  

• แมและพี่สาวของผูปวยมียีนแฝง ซ่ีงมีโอกาสที่ทั้งสองคนจะมีบุตรชายเปนภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) หรือ

ลูกชายปกติก็ได หากมีบุตรสาวมักจะไมเปนโรค 

• นองสาวของผูปวย ไมมียีนแฝง ทําใหสามารถบอกไดวานาจะไมมีลูกเปนภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)   

• นองชายคนเล็กที่อายุ 5 เดือน  หากไมไดตรวจเลือดหรือตรวจยีนเราจะยังไมรูวาจะเปนโรคนี้หรือไมจนกวาจะอายุ 3-4 

ปที่ผูปวยจะเริ่มแสดงอาการ  แตในเด็กชายรายนี้หากตองการรูลวงหนาก็สามารถตรวจยีนเพื่อยืนยันวาเปนหรือไมเปน

โรคได  การรูลวงหนากอนแสดงอาการอาจมีประโยชนในกรณีท่ีมียาปองกันการเกิดแสดงอาการในอนาคต  แตถาไมมี

ยาดังกลาวการรูลวงหนาก็อาจทําใหครอบครัวยิ่งกังวลใจทุกขใจลวงหนาเชนกัน  ดังนั้นทั้งแพทยและครอบครัว

จําเปนตองชั่งน้ําหนักวาจะตรวจกอนแสดงอาการดีหรือไม ผลดีผลเสียอยางไร ทําใจรับไดหรือไม 

• ลูกพี่ลูกนองของผูปวยไดรับการตรวจวามียีนแฝง (ลูกศรที่ 2) และขณะนี้ต้ังครรภได 4 เดือน ไดแจงขอมูลการมียีนแฝง

นี้แกสูติแพทยต้ังแตแรกที่ฝากครรภ จึงไดรับการเจาะน้ําคร่ําเพื่อสกัดดีเอ็นเอตรวจยีนของทารกในครรภวาเปนภาวะ

กลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) หรือไม เพื่อการตัดสินใจทางเลือกในการดูแลบุตรในครรภตอไป     

• จากตัวอยางดังกลาว ช้ีใหเหน็ประโยชนของการตรวจหาสารพันธุกรรมในภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธกุรรม (ดูเชน) ตอ

สมาชิกในครอบครัวจนถงึญาติพี่นองในตระกูล เพื่อใหมกีารวางแผนลวงหนา และปองกันการเกิดภาวะกลามเนือ้

เสื่อมพนัธุกรรม (ดูเชน) ซํ้าอีกในครอบครัว 

X

X 
บุตรชายเปนโรค บุตรสาวปกติและ  

ไมเปนพาหะโรค 

บุตรชายปกต ิ บุตรสาวปกติแตเปนพาหะ 

X  XY 

X  XXYY  X X 
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 XX 

  XX 
อายุ 25 ป 

XX   XY  XY   XX 

    XY    
ผูปวยคนแรก

ที่มาพบแพทย 

ตั้งครรภ 4 เดือน               

เจาะตรวจน้ําคร่ํา              

เพื่อคนหาโรคตั้งแตอยูในครรภ 

  XX 

รูปที ่7-5 แผนภูมิแสดงตัวอยางครอบครัวผูปวยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) แสดงใหเห็นหญิงที่มยีนีแฝงและการเกิดโรคซ้ําในตระกูล 

XY ผูชายปกติ     XY ผูชายเปนโรค   

XX ผูหญิงปกติ    XX ผูหญิงมียีนแฝง 

   XX 

XX

XY 

XY 

XY   XY เด็กชาย     

อายุ 5 เดือน 

รอผลตรวจ 

XY 

1

2
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แนวทางการดูแลผูปวยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  XX 

พบผูปวยสงสยักลามเนื้อเสือ่มพันธุกรรม (ดูเชน)

สงตรวจเอนไซมกลามเนื้อ CPK 

CPK ปกติ ไมใชกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดู CPK สูง นาจะเปนกลามเนือ้เสื่อม

พันธกุรรม (ดูเชน) รอผลตรวจยืนยนั 

ดูแล/สงตอตามระบบที่มีอยู 

จดทะเบียนความพกิารแตกําเนิด 

เก็บเลือดสง รร.แพทยทีท่ําการตรวจได*** 

รอรับใบยืนยันการเปนโรคของผูปวย 

ติดตามเจาะเลือดแมและพี่นองเพศหญงิ

ของแม 

ไมเปน 

เปน

ใหคําปรึกษาทางพนัธุศาสตร 

ฟนฟ ู

รอรับผลตรวจของผูหญิง พรอมบัตร

ประจําตัวของผูหญิงวาเปนหรือไมเปน

พาหะ ซึ่งจะมคํีาแนะนําในบัตร  

ใหคําแนะนาํตามในบัตร 

• โอกาสเสีย่งบตุรเปนโรคแตละทองรอยละ 25  

• แนะนาํเจาะน้าํคร่ําที่โรงพยาบาลนั้นสงมา 

ตรวจยีนที่หองปฏิบัติการพนัธุศาสตร 

เพื่อวนิิจฉัยโรคของทารกในครรภทุกครรภ 

• ทันทีที่รูวาตัง้ครรภ ใหติดตอแพทยผูชีย่วชาญ 

ใน รร.แพทย 
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• แพทย ตรวจรางกาย ส่ังตรวจระดับเอนไซมกลามเนื้อ (CPK;creatine phosphokinase) ชักประวัติ

แผนภูมิครอบครัว  ส่ังเจาะเลือดเพื่อสงมาสวนกลางเพื่อตรวจยีน 

ถามี  เก็บเลือดผูปวย แม ยาย และพีน่องที่เปนหญงิของแม 

ถาไมมี  เก็บเลือดผูปวย แม (ถาเก็บเลือดยายงายกเ็ก็บมาดวย) 

• พยาบาลวชิาชีพ (ที่ไดรับการอบรม)  ชกัประวัติแผนภูมิครอบครัวหากแพทยไมสะดวก ลงทะเบยีน  

- รอรับทราบผลตรวจของครอบครัวนั้น  หากหญิงคนใดทีค่วรไดรับการตรวจยีนแตยงัไมไดตรวจ  

ใหติดตอพยาบาลประจําโครงการเพื่อเก็บเลือดตรวจ 

- ติดตามแนะนาํใหผูปวยไดรับการฟนฟูในชุมชน 

- ติดตามผูหญิงในครอบครัว ดูตามบัตรผลตรวจพาหะ  

o ถาไมเปนพาหะใหฝากและคลอดตามปกต ิ 

o ถาเปนพาหะใหฝากครรภ รพ.ศูนยเพื่อไดวางแผนตรวจทารกในครรภ 

• นักกายภาพบําบัด (ที่ไดรับการอบรม) ใหคําแนะนํากายภาพบําบัดที่สามารถทําไดในระดับชุมชน 

พรอมแนะนําการจัดหา/ทําเองในชุมชน  

• นักสังคมสงเคราะห แนะนําจดทะบียนคนพิการ และเขากลุมคนพิการทํางานตามความสามารถ 
 
*** การจดทะเบียนความพิการแตกําเนิด   ใชแบบสําหรับบันทึกความพิการแตกําเนิด สําหรับภาวะ

กลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) (แบบที่ 3) ควรทําเมื่อพบผูปวยทั้งในชุมชน   และในสถานพยาบาล เมื่อ

บันทึกแลวสงตอแบบฟอรมนั้นมาพรอมกับผูปวยที่ตองการไดรับการดูแลเพิ่มเติมในสถานพยาบาลระดับที่

สูงขึ้น     กุมารแพทยโรงพยาบาลศูนย     โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รวบรวมแบบฟอรมบันทึกความพิการ 

แตกําเนิดสงมายังแตละศูนยทุก 3 เดือน ไดแก 

 

สปสช. เขต 1 คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม 

สปสช. เขต 3 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

สปสช. เขต 6 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/คณะแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

สปสช. เขต 7 คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน 

สปสช. เขต 9 คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

สปสช. เขต 4 สถาบนัสุขภาพเด็กแหงชาตมิหาราชิน ี

สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร 
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รูปที่ 7-6 ภาพแนะนําการกายภาพและกิจกรรมบําบดัที่เหมาะสมกับผูปวยในแตละชวงของโรค 
 

 
 

 
 

▪ ออกกําลังกายขยายปอด



 

59 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

▪ บางเวลาใชผารัดตัวไวกับเกาอี้

ที่รองขอศอกชวยใหขยับแขน 

 ทํากิจกรรมไดดีขึ้น ตักขาวกินเองได 
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 เวลานอนพกัหรือหลับ ใหใชถุงทรายทับที่ขอ 

          ถุงทราย 
เฝอก 
ครึ่งฝา 
รอง 
ขอเทา 

ถุงทราย 

หมอนรอง

▪ เฝอกพลาสติกแบบครึง่ฝา 
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การดูแลชวยเหลือผูปวยและครอบครัวดานจิตใจ  
 ภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)     เปนความเจ็บปวยเรื้อรัง       และเปนวิกฤตที่รุนแรงของ 

ทั้งครอบครัว   มีผลตอสภาพจิตใจและรางกายของผูปวยอยางมาก   เนื่องจากผูปวยเปนเดก็อยูในวัยกําลัง

เจริญเติบโตและพัฒนาการทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม   การเจ็บปวยที่เกิดขึ้นมิไดมีผลเฉพาะ

ตอตัวเด็กปวยเทานัน้   แตยงัจะมีผลกระทบตอสมาชิกทกุคนในครอบครัวดวย    เนือ่งจากเด็กเปนที่รักและ 

เปนจุดศูนยกลางความสนใจของทุกคนในครอบครัว   การเจ็บปวยดวยโรคนี้จึงเปนภาวะคุกคาม และ

กอใหเกิดความเครียดสําหรับตัวผูปวยเองและทุกคนในครอบครัว  
ผลกระทบตอผูปวยภาวะกลามเนื้อเสือ่มพันธุกรรม (ดูเชน) 
1. ดานรางกาย  การเจริญเติบโตอาจปกติ แตจะขาดโอกาสในการพัฒนารางกาย เพราะมีสาเหตุจาก

การที่สภาวะของโรคดําเนินไปและจากการเกิดภาวะแทรกซอน ระยะเวลาที่เจ็บปวยยาวนาน การกลับ

เขารับการรักษาซ้ําแลวซ้ําอีก   การเผชิญตอการติดเชื้อบอยๆ และจากยาที่ใชรักษาโรค หรือมีความ

พิการบกพรองเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ตองใชเวลาในการรักษาโรคนาน   ผูปวยจะถูกจํากัดการออกกําลังกาย 

ทําใหขาดโอกาสตางๆ เมื่อเทียบกับเด็กอื่นๆ ที่มีรางกายสมบูรณ การเจริญเติบโตที่มีความพิการ

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จะสงผลใหผูปวยมีภาพลักษณที่ไมดีตอรางกายตนเอง   โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กโตที่มี

ความรูความเขาใจมากขึ้นกวาวัยเด็กเล็ก 

2. ดานสติปญญา   กวารอยละ 90 ผูปวยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) มีสติปญญาปกติ แต

ผูปวยอาจตองขาดเรียนเพราะเดินไมไหว   ไมมีระบบที่จะชวยเหลือในการเดินทางไปโรงเรียน ไม

สามารถขึ้นบันไดและไมมีลิฟทที่จะชวยในการขึ้นไปที่หองเรียนได การที่ไมสามารถรวมกิจกรรมหรือ

เลนกับเพื่อนๆ ได   ทําใหขาดโอกาสในการเรียนรูและมีผลตอการเจริญเติบโตของสมอง สงผลให

พัฒนาการทางสติปญญาชาลงหรือหยุดชะงัก และยังมีผลตอความพรอม ความจํา และแรงจูงใจของ

ผูปวยดวย 

3. ดานอารมณ   ระยะเวลาการเจ็บปวยที่ยาวนาน อาจทําใหผูปวยจะรูสึกวาตนเองไมมีคุณคาและมี

ความวิตกกังวลสูง   ผูปวยอาจตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลบอยครั้งโดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะ

ทายของโรค   ในภาวะวิกฤตนี้ผูปวยจะเสียความสมดุลไดงาย เกิดผลกระทบตอพัฒนาการทางดาน

อารมณและอื่นๆ ได   ผูปวยจะมีความทุกขทรมานจากการที่ตองอยูโรงพยาบาลนานและการที่ความ

พิการบกพรองเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ตองหยุดเรียน ถูกจํากัดการเคลื่อนไหว เปนตน ส่ิงเหลานี้จะสงผลตอ

จิตใจ อารมณ และการดําเนินชีวิตในสังคมของผูปวย ทําใหมีลักษณะไมเปนตัวของตัวเอง วิตกกังวล 

แยกตัว หงอยเหงา ตองการความสนใจจากผูใกลชิด บางคนอาจแสดงอาการขัดขืนและปฏิเสธการ

รักษา โดยเฉพาะเมื่อยางเขาสูวัยรุน   ซึ่งเปนวัยที่กําลังคนหาความเปนตัวของตัวเองเพื่อพัฒนาไปเปน

ผูใหญในอนาคต 
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4. ดานสังคม การที่กลามเนื้อออนแรงลงเรื่อยๆ ผูปวยตองพึ่งพาบิดามารดามากขึ้นเรื่อยๆ อายเพื่อน ไม

อยากเลนกับเพื่อน ไมอยากไปโรงเรียน อาจมีลักษณะกาวราว ตอตานสังคม ทําใหเพื่อนไมอยากเลน

ดวย ตองถูกแยกจากเพื่อนและสังคมเปนเวลานาน บางคนอาจไมมีความมั่นใจในตนเอง ปรับตัวเขา

กับสังคมไดยาก 

5. ดานบุคลิกภาพ เนื่องจากการถูกจํากัดกิจกรรมหรือตองนั่งรถเข็น ทําอะไรไดไมทัดเทียมเพื่อน และจะ

รูสึกเปนปมดอย ถาบิดามารดามีการเลี้ยงดูที่ไมถูกตอง ก็อาจทําใหผูปวยมีบุคลิกภาพแบบไมมั่นใจ

และมักแยกตัวจากสังคม 
ผลกระทบตอครอบครัว 

“หากเปรียบครอบครัวเปนเสมือนบอน้ํา” ถามีส่ิงหนึ่งสิ่งใดหลนไปในน้ํา น้ําจะกระเพื่อมและขยาย

วงออกไปเรื่อยๆ เชนเดียวกันกับครอบครัว การที่มีผูปวยเปนภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) เพียง 

1 คน ยอมสงผลทุกดานคือชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะตองเสียสละเวลามาดูแลผูปวยมากขึ้น

ตามอาการของโรค การทํามาหากินก็ยอมฝดเคือง รายไดก็ตองนอยลง กอใหเกิดความเครียด อารมณและ

จิตใจเปลี่ยนแปลง อาจทําใหความสัมพันธในครอบครัวและการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเสียได 
ปฏิกิรยิาของบิดา-มารดาเมื่อทราบวาลกูปวยเปนภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) 
 ระยะที่ 1 ช็อคและปฏิเสธ (Shock and Denial)   เปนปฏิกิริยาปกติที่เมื่อบิดามารดาทราบวา

บุตรของตนเองเปนภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) มักจะตกใจและรับไมได ยิ่งถาแมมีภาวะพาหะ

ดวยแลว   ก็ยิ่งยากตอการที่จะทําใจได วาตนเปนผูถายทอดยีนผิดปกติใหบุตร และทําไมเรื่องรายแรงนี้ตอง

เกิดกับบุตรของตนเองดวย 

ระยะที่ 2 การปรับตัว (Adjustment)   เมื่อทราบวาโรคนี้เปนอยางไร มีความเขาใจในตัวโรคมาก

ข้ึน พอแมจะเริ่มเห็นความเปนไปไดและทิศทางในการดูแลผูปวย จะมีการลองผิดลองถูก เพื่อชวยใหบุตรมี

ความสุขสบายและอยูกับส่ิงแวดลอมใหไดตามปกติ อาจจะทําไดดีหรือไมก็ตาม ซึ่งระยะนี้ทุกคนใน

ครอบครัวตองชวยกันอยางมาก เพื่อมิใหเกิดความขัดแยงที่นําไปสูความไมสบายใจเพิ่มข้ึนอีก ภาวะ

อารมณในชวงนี้จะเกิดมีข้ึนไดหลายอยาง แตจะผานไปไดถามีความรัก ความอดทนและอดกลั้นใน

ครอบครัว 

ระยะที่ 3 ระยะของความเขาใจและยอมรับความจริง (Reintegration and Acceptance) เมื่อ

ไดปรับตัวมาระยะหนึ่ง ทุกคนจะเริ่มเห็นตามความเปนจริงวา อะไรที่เปนไปไดอยางที่ตนตองการ และอะไร

ที่ไมอาจปรับเปล่ียนใหเปนไปไดดังใจตองการ การดูแลผูปวยจะดําเนินไปอยางสงบและราบรื่นมากขึ้น 

ความกดดันลดลง แตจะมีความสุขมากขึ้น เพราะลดการยึดติดจากสิ่งที่ตนไดลองพยายามแลวมิอาจ

เปนไปได   สมาชิกครอบครัวจะมีการหันหนาเขาหากัน เขาใจกัน ดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้นนอกเหนือ จาก

การชวยดูแลผูปวย  
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การปรับตัวของผูปวยตอการปวยเปนภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) 
1. สามารถปรับตัวไดดีและมองโลกแงดี ผูปวยสามารถดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี เปนปกติสุขตาม

ศักยภาพของตนเองที่มีอยู ยอมรับการรักษา ยอมรับประทานยา ใหความรวมมือ และปฏิบัติตัวในการ

รักษาอยางเครงครัด แสวงหาสิ่งที่ชวยในการสนับสนุน อาจจะหาขอมูลจากแพทย พยาบาล หรือผูอ่ืน 

เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาและรับรูถึงการปฏิบัติที่ถูกตอง 

2. เกิดความรูสึกแตกตางและรูสึกดอย ผูปวยจะรูสึกวาตนเองแตกตางจากเด็กปกติคนอื่น ทําอะไรได

ไมทัดเทียมเพื่อน มักจะมองโลกในแงลบ รูสึกวาตนเองดอยคา เกิดความแปรปรวนดานจิตใจและ

อารมณ เนื่องจากความพิการที่เกิดขึ้นภายหลัง กอใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของชีวิต 

หนาที่ทางรางกาย กายภาพ บทบาทหนาที่ กิจวัตรประจําวัน บทบาททางสังคม อาจไดรับการตีตรา

จากสังคม (social stigmatization) 
เปาหมายในการชวยเหลอืและดูแลผูปวยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธกุรรม (ดูเชน) 

ในการดูแลผูปวยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) วัตถุประสงคหลักที่ผูใหคําปรึกษาดาน

พันธุศาสตรพึงมุงหวังใหบรรลุ ไดแก 

1. ผูปวยหรือญาติของผูปวยมคีวามกลวั โกรธ กงัวล ซึมเศรา สงสยั ลดนอยลง 

2. ความสัมพันธในครอบครัวทีดี่ข้ึน 

3. ผูปวยหรือญาติของผูปวยปรับตัวได จะมสีภาวะอารมณมั่นคงและคงที ่ 
การชวยเหลอืและดูแลผูปวยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธกุรรม (ดูเชน) 
1. สงเสริมพัฒนาการใหเหมาะสมตามวยัและความเหมาะสมของผูปวย 

การรักษาผูที่เปนโรคนี้เปนเพียงการประคับประคองเพื่อใหเด็กมีชีวิตไดยืนยาวที่สุด และประกอบ

กิจกรรมไดใกลเคียงปกติ รวมทั้งคงความสามารถในการเดินใหนานที่สุดเทาที่จะทําได โดยเนนที่การ

ปองกันภาวะแทรกซอนที่จะเกิดขึ้น และดูแลดานสุขอนามัยทั่วไปของผูปวย เชน การดูแลเรื่องอาหารและ

การทําความสะอาดฟน เปนตน การใหภูมิคุมกันตามปกติ พยายามใหเด็กไดไปโรงเรียน ใหเด็กได

ชวยเหลือตนเองใหมากที่สุด 

การที่จะทําในสิ่งดังกลาวไดตองเริ่มตนที่การสงเสริมใหครอบครัวมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรค 

การติดตามผลการรักษาและการเนนใหเห็นความสําคัญของการติดตามผลการรักษา หากบุคลากรทางการ

แพทยชวยหาสิ่งที่ชวยสนับสนุนครอบครัวใหมีจุดยืนที่เขมแข็ง และคอยๆ ชวยประคับประคองใหครอบครัว

สามารถปรับตัวกับภาวะวิกฤตจากการเจ็บปวยเรื้อรังของบุตร สงเสริมใหครอบครัวปรับตัวไดดีตอการ

เจ็บปวยเรื้อรังของผูปวย สงเสริมความสามารถของครอบครัวในการดูแลผูปวย จะเปนการชวยลดความ

วิตกกังวลและความกลัวของครอบครัว ตลอดระยะเวลาที่ตองดูแลผูปวย ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและ

ส่ิงแวดลอมของผูปวยและครอบครัวดวย ตองไมลืมที่จะสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวและการมี

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

 



 

64 

 

2. การดูแลฟนฟูสมรรถภาพ 
 เนื่องจากการดําเนินโรคคอนขางรุนแรง เพราะมีการออนแรงของกลามเนื้อและลีบลง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งบริเวณตะโพก ตนขาและตนแขน มักพบวามีนองใหญและแข็งผิดปกติ (pseudohypertrophy) อัน

เกิดจากมีใยพังผืดและไขมันเขาไปแทนที่กลามเนื้อที่เสื่อมสลายไป อาการออนแรงจะเปนมากขึ้นเรื่อยๆ  

จนในที่สุดก็จะลุกขึ้นยืนลําบาก ตองใชมือยันพื้นหรือหนาขา เนื่องจากมีกลามเนื้อรอบตะโพกออนแรง 

ผูปวยจึงมักยืนกางขาและแอนหลัง เพื่อปรับสมดุลน้ําหนัก และมีทาเดินขาปดออกดานขางเหมือนเปด 

(waddling gait) 

เมื่อผูปวยเริ่มมีปญหาขอยึดติด และมีอาการออนแรงมากจนยืนและเดินเองไมได ใหพิจารณาใช

กายอุปกรณชวย (orthosis) โดยตองคํานึงถึงประโยชนใชสอยและน้ําหนักของอุปกรณนั้นดวย เพื่อให

ผูปวยสามารถใชงานไดตามสภาวะของโรค ผูปวยกลุมนี้มักไมสามารถใชเครื่องชวยเดิน เชน ไมคํ้ายันรักแร 

เนื่องจากกลามเนื้อสะบักและแขนออนแรงเชนกัน 

ตอมาเมื่อมีอาการออนแรงมากขึ้น จนไมสามารถเดินได ควรใหใชรถเข็น ซึ่งจะชวยใหผูปวยไปไหน

มาไหนไดอีกระยะหนึ่ง แทนการนั่งหรือนอนอยูที่เตียง โดยเลือกรถเข็นใหเหมาะสมกับผูปวย เพื่อไมใหเกิด

ปญหาแทรกซอน รถเข็นที่ไมเหมาะคือรถเข็นที่มีพนักพิงหลังที่ออนนุมหรือมีขนาดใหญเกินไป เพราะอาจ

ทําใหกระดูกสันหลังคดมากขึ้น เปนตน สวนรถเข็นที่เหมาะสมควรเปนรถเข็นที่มีขนาดพอดีกับตัว
ผูปวย มีสายรัดหรือเข็มขัดเพื่อปองกันลื่นไถลและอุบัติเหตุ ถาเปนชนิดที่ผูปวยสามารถปรับการ
ใชไดเองก็ยิ่งดี  

เมื่อถึงระยะสุดทายของชีวิต การดูแลรักษาเปนการพยาบาลทั่วไป รวมทั้งการบริหารยืดดัดขอตอ 

เพื่อไมใหเกิดปญหาขอยึดติด ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการดูแลสุขอนามัย และควรทํากายภาพบําบัดทรวงอก

สม่ําเสมอ โดยการจัดทาทางเคาะปอด เพื่อระบายเสมหะ และฝกการหายใจใหลึกเต็มที่ถึงทอง จะทําให

ปอดมีการขยายตัวดี รางกายไดรับออกซิเจนเต็มที่ ปองกันการติดเชื้อของระบบหายใจ 

3. บทบาทของคุณครูและโรงเรียน 
ในชวงวัยที่ผูปวยยังสามารถไปโรงเรียนได  คุณครูและโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการดูแลผูปวย

โดยเฉพาะสภาพจิตใจ ใหผูปวยไดอยูในชีวิตประจําวันไดอยางปกติเหมือนเด็กอื่นทั่วไป  อาจตองจํากัดการ

เรียนวิชาที่ตองออกแรง  เชน  พลศึกษา  และจัดใหผูปวยไดรับความสะดวกในการขึ้นชั้นเรียน  เชน  หองเรียน

อยูชั้นลาง  ผลัดเวรเพื่อนชวยกันพยุงหรืออุมเขาชั้นเรียน  อนุญาตใหผูปกครองพาเขาชั้นเรียนได  เปนตน 

การไดรับความเขาใจจากครูและเพื่อนรวมชั้นทําใหผูปวยมีสุขภาพจิตที่ดี  พรอมจะเผชิญกับตัวโรคของ

ผูปวย  ตอเมื่อชวงหลัง  เมื่อผูปวยเดินดวยตัวเองไมไดและมีขอจํากัดมากขึ้น   ผูปวย  ผูปกครอง  พรอมทั้ง

คุณครูมีความคิดเห็นรวมกันวา  การไปโรงเรียนทําใหดูแลตัวผูปวยไดลําบาก  เปนเวลาที่อยูบานนาจะ

เหมาะสมกวา ก็ใหตัดสินใจรวมกัน โดยใหยึดผูปวยเปนศูนยกลาง 

โดยสวนใหญผูปวยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) มักเขาเรียนชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถม

ตน มากนอยขึ้นอยูกับการดําเนินของโรคกลามเนื้อออนแรง  ภาวะแทรกซอน  อีกทั้งสภาพครอบครัว  คุณครู
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และโรงเรียน แพทยอาจชวยสรุปประวัติเกี่ยวกับโรค การรักษา การดูแล ขอจํากัดในการออกกําลังกาย และ

ปญหาเฉพาะในแตละราย เพื่อใหคุณครูและเพื่อนไดเขาใจ พรอมที่จะใชชีวิตอยูรวมกันอยางปกติสุข 

  เมื่อผูปวยอยูบาน   ครอบครัวก็ยังคงตองสงเสริมใหผูปวยไดรับการเรียนรูใหไดมากที่สุด อาจหา

กิจกรรมที่ผูปวยชอบ อานหนังสือ ดูทีวีรายการที่มีสาระ โดยที่ผูปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวอยูดวย 

เพื่อมิใหผูปวยตองอยูคนเดียว จะไดมีการพูดคุย อบรม ส่ังสอนเรื่องราวตางๆ ที่มีอยูในโลกกวางใหผูปวย

ไดเรียนรู เปดโอกาสใหมีการซักถาม แสดงความคิดเห็น หากิจกรรมใหผูปวยทําที่ไมยากหรือสามารถเพิ่ม

รายไดเล็กๆ นอยๆ กิจกรรมควรเปนกิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวสามารถทํารวมกันได ก็จะทําใหผูปวยไม

รูสึกแปลกแยก 

 เมื่อผูปวยกาวเขาสูวัยรุน   การที่อยากจะพัฒนาความเปนผูใหญ ควรสงเสริมหรือเอื้ออํานวยให

ผูปวยไดทําในสิ่งที่อยากทํา เชน การออกแบบหรือประดิษฐรถเข็นใหเหมาะสมกับตนเอง การไปรวม

กิจกรรมกับกลุมคนพิการที่อยูตามมูลนิธิฯ ตางๆ ซึ่งอาจจะมีกิจกรรมที่ทําใหเพิ่มรายไดใหแกตนและ

ครอบครัว เปนตน ผูเขียนเคยมีประสบการณจากผูปวยรายหนึ่งที่เปนวัยรุนอายุ 16 ป อยูในตางจังหวัด ซึ่ง

คุณตายคุณยายและผูปวยเลาใหฟงวา ชีวิตมีความสุขและรูสึกมีคุณคามากขึ้นเมื่อเขาไดเขารวมกลุมชมรม

คนพิการของอําเภอ เพราะไดมีโอกาสทําประโยชน ทําของขาย เงินรายไดสวนหนึ่งเขากองกลางชวยเหลือผู

พิการรายอื่นๆ และอีกสวนหนึ่งเปนรายไดจากน้ําพักน้ําแรงของตนเอง แมจะเปนจํานวนเงินเพียงเล็กนอย

แตเมื่อผสมกับเงินเก็บที่ไดรับจากคาเบี้ยเลี้ยงคนพิการ ก็สามารถนํามาใชเปนคาใชจายทําทางเทปูนให

สามารถเข็นรถเข็นไปเขาหองน้ําที่บานได 

 

 
รูปที่ 7-7 ทางเทปูนที่ผูปวยภาวะกลามเนือ้เสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) รายหนึ่ง ใชเงนิทาํขึ้นจากคาเบีย้เลี้ยง

คนพิการและอาชีพ 
 

4. การจัดชมุชนใหเหมาะสม 
ในอดีตที่ผานมา เมื่อครอบครัวใดมีบุตรที่เกิดมาพิการ ก็มักจะหลบซอนไวในบาน มีความรูสึกอาย 

กลัวเพื่อนบานจะรู และสวนมากจะเชื่อวาเปนเรื่องของเวรกรรม คิดวาตนเองทําความไมดีไว จึงตองชดใช 
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นอกจากนี้ยังเขาใจวาเด็กพิการทําอะไรไมได จึงทําใหหมดทุกอยาง หรืออาจจะตรงกันขามคือไมสนใจเลย 

ปลอยไปตามยถากรรม ทั้งๆ ที่ความพิการนั้นอาจไมมากนัก ถาไดรับการเลี้ยงดูที่ถูกตอง ก็จะสามารถชวย

ชะลอความพิการได การใหความรูพอแมจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก ขอที่ควรแนะนําคือ ถาสงสัยวาเด็กผิดปกติ 

ควรพาไปพบแพทยทันที เพื่อจะไดรับการประเมินความสามารถในการเรียนรู การทํางานของอวัยวะตางๆ 

และการรับรูวามีความผิดปกติเพียงใด เพื่อประโยชนในการกระตุนพัฒนาการเด็ก ถาตรวจพบความ

ผิดปกติไดเร็ว จะมีผลดีตอการกระตุนพัฒนาการชองเด็กอยางมาก 

เนื่องจากความเชื่อมีบทบาทสําคัญ ตอทัศนคติและการกระทําของคนในชุมชน จึงมีความจําเปน

อยางยิ่ง ที่จะตองสงเสริมทัศนคติใหชุมชน ใหยอมรับและเปดโอกาสใหผูปวยไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัด

ข้ึน โดยการใหขอมูล และจัดใหมีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ เพื่อใหประชาชนในชุมชนเขาใจเร่ืองความพิการและคนพิการอยางดีพอ ทําใหไมรังเกียจและ

ยอมรับคนพิการหรือผูปวยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) 

ชุมชนที่เหมาะสมกับเด็กพิการ ควรมีลักษณะดังนี ้

1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความพิการและคนพิการอยางเพียงพอ 

2. ยอมรับและเปดโอกาสใหเดก็พิการเขารวมกิจกรรมตางๆ ในสังคม 

3. มีทัศนคตทิี่ดีตอเด็กพิการและครอบครัว 

4. ยอมรับเด็กพกิาร/คนพิการวาเปนสมาชิกของชุมชน ซึ่งมีสิทธิเทาเทยีมกับสมาชิกอืน่ 

5. สนับสนนุแนวทางที่จะกอใหเกิดการพฒันาความเทาเทยีมกนัในชุมชน 

 

แนวคิดและหลักการของชุมชนที่เหมาะสมตอคนพิการ มีดังนี ้

4.1.  ใหเด็กพิการ ครอบครัว และชุมชนมีสวนรวมอยางเต็มที ่

4.2.  เปนสิง่ทีชุ่มชนตองการ 
4.3.  ใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน 

5. ใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม เชน การใชภมูิปญญาชาวบาน 
การจัดชุมชนใหเหมาะสมกับเด็กพิการนั้น ผูเกี่ยวของจะตองระลึกไวเสมอวา ชุมชน คือศูนยกลาง

ของกิจกรรม ชุมชนควรจะเขามามีสวนรวมตั้งแตเร่ิมแรก มีการอธิบายใหเขาใจถึงปญหาของความพิการ 

แนวทางการแกปญหา และประโยชนที่ชุมชนจะไดรับ หรืออาจดึงดูดความสนใจของชุมชน โดยการเชิญ

บุคคลสําคัญในชุมชนมารวมประชุม ปรึกษาหารือ โดยจะตองเชิญชวนคนในชุมชนใหเขารวมประชุมให

มากที่สุด ขอสําคัญตองไมลืมเด็กพิการและครอบครัว นอกจากนี้กลุมเปาหมายที่ควรใหความสนใจเปน

พิเศษ ไดแก ผูที่มีความสนใจกระตือรือรนที่จะพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งหัวหนาหนวยงานตางๆ ที่อยูในชุมชน 

ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ควรมีการเตรียมตัวกอนการประชุม โดยรวบรวมขอมูลตางๆ เชนจํานวนเด็กพิการที่มีในชุมชน และ

ปญหาของเด็กพิการ เพื่อชี้แจงในที่ประชุม ตลอดจนควรเตรียมเหตุผลที่สามารถอธิบายวาเหตุใดการจัด
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ชุมชนจึงมีประโยชนตอเด็กพิการ ชุมชนจะไดรับประโยชนอยางไร และเพราะอะไรจึงตองใหเด็กพิการเขา

รวมกิจกรรมในชุมชน 

ขณะประชุมควรกระตุนใหสมาชิกไดพูด แสดงความคิดเห็น ความรูสึก สนับสนุนและโนมนาวให

สมาชิกเห็นดวยกับงานนี้ เมื่อตกลงกันไดก็ใหต้ังคณะทํางานดังกลาว จากบุคคลที่ใหความสนใจจะ

ชวยเหลือเด็กพิการและครอบครัว 
 แนวทางการจัดสรรทรัพยากรในชุมชนเพื่อคนพิการ 

5.1.  ชักชวนทรัพยากรบุคคล ใหมีสวนรวมในการดําเนนิงานใหมากที่สุดเทาที่จะทาํได 

5.2.  สนับสนุนครอบครัวเด็กพิการที่ดูแลเด็กพิการอยูแลว เพื่อใหเปนตวัอยางแกชุมชน 

5.3.  สนับสนุนเดก็พิการใหเรียนรูและชวยเหลอืตนเอง 
5.4.  ใชวัสดุอุปกรณที่หาไดในชมุชน นาํมาประดิษฐเปนเครื่องมือชวยในการดําเนนิงาน 

 การจัดชุมชนใหเหมาะสมกับเด็กพิการ อาจมีความจําเปนตองปรับสภาพแวดลอมบางอยางใน

ชุมชน เพื่อเอื้อโอกาสใหเด็กพิการในชุมชนสามารถเขารวมกิจกรรมในสังคมได เชน การจัดสนามเด็กเลน 

เพื่อใหเด็กปกติและเด็กพิการเลนรวมกันได การมีทางลาด และราวบันได เพื่อใหเด็กพิการไดเคลื่อนยายที่

ไปมาไดอยางปลอดภัย นอกจากนี้นโยบายของชุมชน ควรเปดโอกาสใหเด็กพิการไดเขารวมเรียนกับเด็ก

อ่ืนๆ ในชุมชนนั้นดวย 

 แหลงชวยเหลือที่เหมาะสมกับเด็กและคนพิการ   มีเพิ่มข้ึนมากในปจจุบัน แมจะยังกระจาย

ไมทั่วถึงทั่วประเทศก็ตาม รายชื่อแหลงชวยเหลือตางๆ แสดงไวในหนาสุดทายของคูมือเลมนี้ นอกจากนี้

แหลงขอมูลอินเตอรเน็ตมีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วซึ่งเปนประโยชนในการคนควา หรือคนหาแลกเปลี่ยน

ประสบการณในการดูแลผูปวยโรคที่เหมือนกันหรือมีปญหาคลายกันได  
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บทที่ 8 
การวินิจฉัยกอนคลอดและปองกันการเกิดซํ้า 

แนวทางการใหการวินิจฉัยกอนคลอด และปองกนัการเกิดซ้ําของความพิการแตกําเนิดทัง้ 5 โรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ชองทางที่ผูปวยรายใหม

เขารับการดูแลรักษา 

หญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงมาตรวจครรภ 

สงสัยความพิการ

แตกําเนิด 

ใหการดูแลมารดาและทารกใน

ครรภตามมาตรฐาน 

No 

Yes 

สงตัวหญงิตั้งครรภมาตรวจ

วินิจฉัยเพิม่เตมิใน รพศ./

รพ.มหาวิทยาลัย 

ทํา Prenatal ultrasonography 

หรือ maternal serum screening 

No 

ยืนยนัการวนิจิฉัย 

พบความพิการ

แตกําเนิด 

ใหคําปรึกษาทางพนัธุศาสตร 

Yes 

Lethal anomaly 

ใหการดูแลระหวาง

ต้ังครรภตอไป 

No 

Yes ยุติการตั้งครรภ 

จดทะเบียนความพกิารแตกําเนิด 

คลอดและพบความ

พิการแตกาํเนดิ 

Lethal anomaly 

Yes 

ไมชวยกูชพี 

ใหการดูแลความพกิารแต

กําเนิดตามแตละโรค 

1 

2  3

4 

5 

6 
7 

89 

10 11

1213 

15 

16 

17

No ใหการดูแล

ตามปกต ิ

14 

Yes 

No 

Yes 

Yes 

No 

หญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงตอการมีบุตรเปนภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) 

• กลุมอาการดาวน 
• หลอดประสาทไมปด 
• ปากแหวงเพดานโหว 

• แขนขาพิการแตกําเนิด 

• กลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม
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รายละเอียด 

กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1. หญิงตั้งครรภ
กลุมเส่ียงมา
ตรวจครรภ 

- หญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงคือหญิงที่เคยมีบุตรมีความพิการแตกําเนิด 

หรือมีญาติหรือคนในครอบครัวมีความพิการตกําเนิดโรคใดโรค

หนึ่งใน 5 โรค 

- ใหการดูแลการตั้งครรภตามมาตรฐาน 

- ใหความรูเร่ืองความพิการแตกําเนิดแตละโรค 

- ใหคําแนะนําและอธิบายถึงความสําคัญของการตรวจวินิจฉัยกอน
คลอด 

- หญิงที่เคยมีบุตรเปนภาวะกลามเนื้อเส่ือมพนัธุกรรม (ดูเชน)        

ใหขามไปขอ 5 

แพทย/สูติแพทย รพ.ชมุชน/รพ.

ทั่วไป 

2. Prenatal 
ultrasonography 
หรือ triple 
screening 

- กรณีที่หญิงมีความเสี่ยงมีบุตรพิการแตกําเนิดชนิดหลอดประสาท
ไมปด ปากแหวงเพดานโหว และความพิการแขนขา ใหคําแนะนํา

การตรวจวินิจฉัยกอนคลอดโดยการทํา ultrasonography กอน

อายุครรภ 22 สัปดาห ถาไมไดทําใหขามไปขอ 7 

- กรณีที่เปนหญิงกลุมเสียงมีบุตรเปนกลุมอาการดาวน แพทยอาจ
แนะนํา maternal serum screening 

แพทย/สูติแพทย รพ.ชมุชน/รพ.

ทั่วไป 

3. สงสัยความพิการ
แตกําเนดิ 

- ใหการวินิจฉัยเบื้องตนวามีความพิการแตกําเนิด 

- บันทึกลงในแบบฟอรมจดทะเบียนความพิการแตกําเนิดตาม 

แตละชนิด 

- ถาไมพบความพิการแตกําเนิด ใหขามไปขอ 7 

แพทย/สูติแพทย รพ.ชมุชน/รพ.

ทั่วไป 

4. สงตัวหญิง
ตั้งครรภมาตรวจ
วินิจฉัยเพ่ิมเติม
ใน รพศ./รพ.
มหาวิทยาลัย 

- สงตัวหญิงตั้งครรภมารับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมตอใน รพศ./รพ.

มหาวิทยาลัย พรอมทั้งแบบบนัทึกความพิการแตกําเนิด 

แพทย/สูติแพทย รพ.ชมุชน/รพ.

ทั่วไป 

5. ยืนยันการวินิจฉัย 

- ตรวจยืนยันการวินิจฉัยในระดับรพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย 

- รายที่สงสัยกลุมอาการดาวน ทําการเจาะน้ําคร่ําตรวจ 

- รายที่สงสัยหลอดประสาทไมปด ปากแหวงเพดานโหว หรือแขนขา

พิการ ใหทําการตรวจยืนยันดวย ultrasonography โดยสูติแพทย

ผูชํานาญ 

 

สูติแพทยรพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 
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กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

6. พบความพิการแต
กําเนิด 

- ใหการวินิจฉัยยืนยันความพิการแตกําเนิด ทั้ง 5 โรค 
สูติแพทยรพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

7. ใหการดูแล
มารดาและทารก
ในครรภตาม
มาตรฐาน 

- ใหการดูแลตามมาตรฐานการฝากครรภ 
แพทย/สูติแพทย รพ.ชมุชน/รพ.

ทั่วไป/รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

8. จดทะเบียนความ
พิการแตกําเนดิ 

- จดทะเบียนความพิการแตกําเนิด บันทึกขอมลูเพิ่มเติมตอจาก

โรงพยาบาลตนทาง 

 

สูติแพทยรพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

9. ใหคําปรึกษาทาง
พันธุศาสตร 

- ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรแกครอบครัว โดยครอบคลุม 

o ธรรมชาติของโรค 

o โอกาสเกิดซ้ํา 

o ภาวะแทรกซอน 

o การปองกันทุติยภูมิ  
• ภาวะหลอดประสาทไมปด แนะนําใหโฟลิกเสริม 4,000 

ไมโครกรัม (4mg) ตอวันในหญิงวัยเจริญพันธุที่มีประวัติ

ครอบครัวมีภาวะหลอดประสาทไมปด อยางนอย 1 เดือน

กอนการตั้งครรภจนสิ้นสุดไตรมาสแรกของการตั้งครรภ

หรืออายุครรภได 12 สัปดาห 

o แนะนําทางเลือกในการยุติการตั้งครรภในกรณีที่ความพิการ
นั้นรุนแรงถึงชีวิต 

สูติแพทยรพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

10.  Lethal anomaly 

 

- สูติแพทยและกุมารแพทยลงความเห็นรวมกนัวาความพิการแต
กําเนิดรุนแรงถึงชีวิต 

 

- ถาไมรุนแรงถึงชีวิตใหขามไปขอ 12 

สูติแพทย กุมารแพทย รพ.ศูนย/

รพ.มหาวิทยาลยั 

 

 
 
 
 
11. ยุติการตั้งครรภ 

- พิจารณายุติการตั้งครรภ หลังจากไดใหขอมลู และใหคําปรึกษา

ทางพันธุศาสตร แกครอบครัว  

- อาจสงตัวผูปวยกลับไปยุติการตั้งครรภที่ รพ.ใกลบาน 

- ใหการดูแลจิตใจมารดากอนและหลังยุติการตั้งครรภ 
- ใหคําแนะนําการตรวจวินิจฉัยกอนคลอด 

สูติแพทย จิตแพทย รพ.ศูนย/

รพ.มหาวิทยาลยั 
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กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

- ใหคําแนะนําและการปองกันทุติยภูมิแกมารดาซ้ํา 

• ภาวะหลอดประสาทไมปด แนะนําใหโฟลิกเสริม 4,000 

ไมโครกรัม (4 mg) ตอวันในหญิงวัยเจริญพันธุที่มีประวัติ

ครอบครัวมีภาวะหลอดประสาทไมปด อยางนอย 1 เดือน

กอนการตั้งครรภจนสิ้นสุดไตรมาสแรกของการตั้งครรภ

หรืออายุครรภได 12 สัปดาห 

- ปรึกษาจิตแพทยเพื่อเยียวยาจติใจมารดาถาจาํเปน 

12. ใหการดูแล
ระหวางตั้งครรภ
ตอไป 

- ใหการดูแลมารดาที่ตั้งครรภอยางเหมาะสม  

- หากมารดามีความวิตกกังวลมาก พิจารณาปรึกษาจิตแพทย 

สูติแพทย จิตแพทย รพ.ศูนย/

รพ.มหาวิทยาลยั 

13. คลอด และพบ
ความพิการแต
กําเนิด 

- พิจารณาวธิีการคลอดอยางเหมาะสม 

- ถาไมพบความพิการแตกําเนิดใหการดูแลตามปกต ิ

- ถาพบความพิการแตกําเนิดดูแลตอตามขอ 15 

- มารดาที่ไดรับการยืนยันวาทารกในครรภมียีนกลายพันธุของภาวะ
กลามเนื้อเส่ือมพันธุกรรม (ดูเชน) และตัดสินใจไมยุติการตั้งครรภ 

ใหดูแลทารกหลังคลอดตามปกติ หลังจากนั้นใหการดูแลตามแนว

ทางการดูแลผูปวยภาวะกลามเนื้อเส่ือมพันธุกรรม (ดูเชน) 

สูติแพทยรพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

14. ใหการดูแล
ตามปกต ิ

- ใหการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดตามมาตรฐาน สูติแพทย/กุมารแพทย 

15. Lethal anomaly 

- ตรวจรางกายทารกแรกเกิด และบันทึกความผิดปกติที่พบอยาง

ละเอียดลงในแบบฟอรมจดทะเบียน 

- ถาพบเปนความพิการแตกําเนิดที่รุนแรงถึงชีวิต หรือมีความ

ผิดปกติหลายระบบ ซึ่งกุมารแพทยลงความเห็นวาไมสามารถมี

ชีวิตรอด ไมทําการชวยกูชพี 

- หากความพิการแตกําเนิดที่พบ ไมรุนแรงถึงชีวิตปฏบิัติตามขอ 17 

สูติแพทย/กุมารแพทยทารกแรก

เกิด/กุมารแพทยทั่วไป/แพทย

เวชพันธุศาสตร/กุมารแพทยโรค

ระบบประสาท รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 

16. ไมชวยกูชีพ 

- ยุติการชวยกูชพี 

- ใหการดูแลหลังคลอด และดูแลจิตใจมารดา 

- ปรึกษาจิตแพทยเพื่อเยียวยาจติใจมารดาถาจาํเปน 

- ใหคําแนะนําและการปองกันทุติยภูมิแกมารดาซ้ํา 

• ภาวะหลอดประสาทไมปด แนะนําใหโฟลิกเสริม 4,000 

ไมโครกรัมตอวนัในหญิงวัยเจริญพันธุที่มีประวัติ

กุมารแพทยทารกแรกเกิด/กุมาร

แพทยทั่วไป/แพทยเวชพันธุ

ศาสตร/กุมารแพทยโรคระบบ

ประสาท รพ.ศนูย/รพ.

มหาวิทยาลัย 
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กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

ครอบครัวมีภาวะหลอดประสาทไมปด อยางนอย 1 เดือน

กอนการตั้งครรภจนสิ้นสุดไตรมาสแรกของการตั้งครรภ

หรืออายุครรภได 12 สัปดาห 

- ปรึกษาจิตแพทยเพื่อเยียวยาจติใจมารดาถาจาํเปน 

17. ใหการดูแลความ
พิการแตกําเนดิ
ตามแตละโรค 

- ใหการดูแลรักษาความพิการแตกําเนิดตามแนวทางของทั้ง 5 โรค 

- รวบรวมแบบฟอรมบันทึกความพิการแตกําเนิดสงมายังแตละศูนย
ทุก 2-4 เดือน ไดแก 

o สปสช. เขต 1 คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม 

o สปสช. เขต 3 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

o สปสช. เขต 6 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/คณะ

แพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

o สปสช. เขต 7 คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน 

o สปสช. เขต 9 คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิดี 

o สปสช. เขต 4 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

o สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร 

กุมารแพทยทารกแรกเกิด/กุมาร

แพทยทั่วไป รพ.ศูนย/รพ.

มหาวิทยาลัย 
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บทที่ 9 
แนวทางการสงตอแบบบนัทึกความพกิารแตกาํเนดิ 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พบผูปวยมีความพกิารแตกําเนิด 

บันทกึขอมูลความพิการแตกําเนิด

ตามแบบฟอรม 

เจาหนาที่ อสม./รพ.สต. เลือก

แบบบันทกึที่เหมาะสมกับแตละ

โรค บันทกึขอมูลในสวนที่บันทกึได 

สงตัวผูปวยมารับการรักษาตอพรอมแบบ

บันทกึความพกิารแตกําเนิด 

รพช./รพท. 
แพทย/พยาบาล บันทึกขอมูล

เพิ่มเติมจากสถานพยาบาลตนทาง 

รพศ./รพ.มหาวิทยาลัย แพทย/พยาบาล บันทึกขอมูล

เพิ่มเติมจากสถานพยาบาลตนทาง 

ผูกรอกขอมูลลําดับสุดทายรวบรวมแบบบันทกึ

ความพิการแตกําเนิด สงตอมายงัโรงเรียน

แพทยที่รับผิดชอบแตละเขต ทุก 2-4 เดือน 

โรงเรียนแพทยที่รับผิดชอบแตละเขตรวบรวม

ขอมูลสงสวนกลาง ทุก 6 เดือน 

o สปสช. เขต 1 รับผิดชอบโดยคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

o สปสช. เขต 3 รับผิดชอบโดยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

o สปสช. เขต 6 รับผิดชอบโดยวิทยาลยัแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/คณะแพทยศาสตร    

                     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

o สปสช. เขต 7 รับผิดชอบโดยคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน 

o สปสช. เขต 9 รับผิดชอบโดยคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

o สปสช. เขต 4 รับผิดชอบโดยสถาบนัสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชนิ ี

o สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 

ผูปวยเกิดใหมที่มีความ

พิการแตกาํเนดิ 
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ภาคผนวกที่ 1 
หนวยงานภาครัฐที่ใหบริการดานการศกึษาแกเด็กพกิาร 

ขอมูลโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

 สถานที่ต้ัง โทรศพัท 

1 
ชุมพรปญญานุกุล 

57 หมู1  ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวดัชุมพร 86230 

โทรศัพท/โทรสาร 077-622784 

โทรสาร 077-520005 

E-mail  chpanyankul@hotmail.com 

2 

สงขลาพฒันาปญญา 

439/9 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตําบลพะวง  อําเภอเมือง จงัหวัดสงขลา 

90100 

โทรศัพท 074-333992 

โทรสาร 074-334675 

E-mail  skpp@thai.com 

3 

นครศรีธรรมราชปญญานุกลู 

147 ถนนทุงสง-นาบอน ตําบลหนองหงส  อําเภอทุงสง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110 

โทรศัพท 075-302196 

โทรสาร 075-302198 

E-mail nakhonsipunya@thaimail.com 

4 
ภูเก็ตปญญานุกูล 

133 ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 

โทรศัพท 076-260448 

โทรสาร 076-260444 

E-mail  ssphuket@obec.go.th 

5 
สุพรรณบุรีปญญานุกูล 

75 หมู 4 ตําบลทับตีเหลก็ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบรีุ 72000 

โทรศัพท 035-454099 

โทรสาร 035-454078 

E-mail  Suphanpanya@hotmail.com 

6 
เพชรบุรีปญญานุกูล 

หมู 5 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จงัหวัดเพชรบุรี  76120  

โทรศัพท 032-594098 

โทรสาร 032-594099 

E-mail  schpbp@thaimail.com 

7 

ลพบุรีปญญานุกูล 

เลขที่ 110 หมูที่ 1 ถนนพระปยะ ตําบลปาตาล อําเภอเมอืง 

จังหวัดลพบุรี 15000 

โทรศัพท 036-412014 

โทรสาร  036-412761 

E-mail  sslppburi@obec.go.th 

8 

นครสวรรคปญญานุกูล 

264 หมู 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมอืง 

จังหวัดนครสวรรค 60000 

โทรศัพท 056-245124 

โทรสาร 056-245125 

E-mail ssnakhonsawan@obec.go.th 

9 
พิษณุโลกปญญานุกูล 

79 หมู 3 ตําบลมะขามสงู อําเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 65000 

โทรศัพท  055-299260 ตอ 10 

โทรสาร  055-299260 ตอ 13 

E-mail  panyanukhun@chaiyo.com 
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 สถานที่ต้ัง โทรศพัท 

10 
พิจิตรปญญานุกูล 

150 หมู 2 ตําบลบางบุง อําเภอเมือง จงัหวัดพิจิตร 66000 

โทรศัพท 056-685143 

โทรสาร 056-685144 

E-mail  phichitpanya@hotmail.com 

11 
กาวิละอนกุูล 

2/2 ถนนสนันาลุง ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม 50000 

โทรศัพท 053-249304 

โทรสาร  053-244770 

E-mail  info@kawilaanukul.com 

12 

ศรีสังวาลเชยีงใหม 

เลขที่ 50 หมู 10 ตําบลหนองหาร อําเภอสนัทราย  จังหวดัเชียงใหม 

50290 

โทรศัพท/โทรสาร  053-498145 

E-mail  sssrisawan@obec.go.th 

13 
นานปญญานกุูล 

103 หมูที ่15 ตําบลฝายแกว  อําเภอภูเพยีง จงัหวัดนาน  55000 

โทรศัพท 054-601075 

โทรสาร  054-601023 

E-mail  Nanpanyanukul@yahoo.com 

14 
เชียงรายปญญานุกูล 

210 หมู 20 ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมอืง  จงัหวัดเชยีงราย 57000 

โทรศัพท  053-918001 

โทรสาร  053-918001 

E-mail  chiangraipanya@hotmail.com 

15 
แพรปญญานกุูล 

444 ถนนภูเกต็  ตําบลนาจกัร อําเภอเมือง จงัหวัดแพร  54000 

โทรศัพท  054-532658, 054-532659 

โทรสาร 054-532658, 054-532659 

E-mail ssphrae@obec.go.th 

16 

อุบลปญญานกุูล 

500 ถนนคลงัอาวุธ  ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง จงัหวัดอุบลราชธานี 

34000 

โทรศัพท  045-312764 

โทรสาร 045-285631 

E-mail  ubonpanya@obce.go.th 

17 

กาฬสนิธุปญญานุกูล 

169 หมูที ่13  ถนนชลประทาน ตําบลดอนสมบูรณ อําเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสนิธุ  46120 

โทรศัพท 043-601048-9 

โทรสาร  043-601049, 043-601079 

E-mail  sskalasin@obec.go.th 

18 

นครราชสีมาปญญานุกูล 

70 ถนนมิตภาพ ตําบลในเมอืง  อําเภอเมอืง จงัหวัดนครราชสีมา  

30000 

โทรศัพท 044-214983 

โทรสาร 044-214984 

E-mail punyanukul@korat1.info 

19 
โรงเรียนศรีสังวาลยขอนแกน 

680 หมู 14 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

โทรศัพท: 043-246493  

โทรสาร:043-241188 

E-mail  sskhonkaen1@obec.go.th 
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 สถานที่ต้ัง โทรศพัท 

20 
ระยองปญญานุกูล 

114  หมู 1  ตําบลบานแลง อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 21000 

โทรศัพท  038-948605 

โทรสาร  038-802359 

E-mail  rayong panya@yahoo.co.th 

21 
ฉะเชิงเทราปญญานุกูล 

หมู 3 ตําบลลาดขวาง  อําเภอบานโพธิ์ จงัหวัดฉะเชงิเทรา  24140 

โทรศัพท  038-578195 

โทรสาร  038-578194 

E-mail  panyanukool@hotmail.com 

22 
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

137 ถ.พระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท 0-2241-4738  

โทรสาร 0-2241-4455 
 

 

ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 

 สถานที่ต้ัง โทรศพัท 

1 
ศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง 

4645 ถนนดนิแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400                          

โทรศัพท 02-2474686 

โทรสาร 02- 2474685   

E-mail  SPedu13@hotmail.com           

2 

ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  1 

55/23 หมู 2 ซอยไรขิง16 (บานไร-หมอศรี) ต.ไรขิง อ.สามพราน  

จ.นครปฐม 73210 

โทรศัพท  02-4297159-60  

โทรสาร 02-4297158 

 E-mail: center1@specialed-center 

1.com 

3 
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  2 

หมู 6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

โทรสาร 073-201049, 073-201052  

โทรศัพท 073-201049 

E-mail daungrat w@yahoo.com 

4 
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  3  

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

โทรศัพท 074-477453 

โทรสาร 074-477260  

E-mail  rsecsongkhla@obec.go.th 

5 
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 

23 หมู 4  ต.นาบินหลา อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

โทรศัพท 075-501191  

โทรสาร 075-501192 

E-mail  specedu4@hotmail.com 

6 
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 

85 หมู 4 บานโพธิ์เขียว ต.ทบัตีเหล็ก อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี 72000 

โทรศัพท  035-454082  

โทรสาร    035-454083 



 

78 

 

 สถานที่ต้ัง โทรศพัท 

E-mail  special ed5@hotmail.com 

7 
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 

หมู 7 ริมคลองชลประทาน สะพาน 8  ต.ปาตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

โทรศัพท  036-420031 

โทรสาร 036-420030 

E-mail  Ibsec@hotmail.com 

8 
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 

268 หมู 8 ต.ทาทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

โทรศัพท/โทรสาร 055-278378  

E-mail  secr7phitsanulok@hotmail.com 

9 
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 

353 หมู 5 ถ.คลองชลประทาน  ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180 

โทรศัพท 053-112234  

โทรสาร 053-112235 

E-mail  rsecchiangmai@obec.go.th 

10 
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 

ถนนมิตรภาพ ซอยปญญา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

โทรศัพท  043-239055  

โทรสาร  043-239073 

E-mail  rseckhonkaen@obec.go.th 

11 

ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 

รร.อุบลปญญานุกูล 

500 ถ.คลังอาวุธ   ต.ขามใหญ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 

โทรศัพท  045-281308  

โทรสาร  045-281308    

E-mail  Specialedu10@hotmail.com 

12 
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 

214  หมู 2  ถนนเลีย่งเมือง ต.จอหอ อ.เมอืง จ.นครราชสีมา 30310 

โทรศัพท   044-952041  

โทรสาร   044-952078 

E-mail sed11 korat@hotmail.com 

13 
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 

701 หมู 3 ต.หนองชาก อ.บานบงึ จ.ชลบุรี  20170 

โทรศัพท/โทรสาร  038-202000-1  

 และ  038-202098  ตอ 103 

E-mail: choncenter12@hotmail.com 

    

รายชื่อและทีอ่ยูของศูนยการศึกษาพิเศษประจาํจังหวัดสามารถคนหาเพิ่มเติมไดที่ 
http://special.obec.go.th/ 



 

79 

 

ภาคผนวกที่ 2 
คณะทํางานโครงการ 

 

• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
• สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
• สมาคมเวชศาสตรปริกําเนิดแหงประเทศไทย 
• สมาคมเพื่อเด็กพิการแตกําเนิดแหงประเทศไทย 
• คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
• คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
• สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กระทรวงสาธารณสุข 
• โรงพยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข 
• โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กระทรวงกลาโหม 
• คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
• คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
• คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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แบบบันทีกความพกิารแตกําเนิด 
 

 

แบบบันทึกความพกิารแตกําเนิดมีทัง้หมด 3 แบบ ใชบันทกึความพิการแตกาํเนดิ 5 โรค ไดแก 

1. แบบบันทึกความพิการแตกําเนิดแบบที่ 1 (สําหรับความผิดปกติรางกายที่พบแรกเกิด-อายุ 7 ป) ใช

สําหรับบันทึกความพิการแตกําเนิดไดแก ภาวะหลอดประสาทไมปด ปากแหวงเพดานโหว และความ

พิการแขนขา 

2. แบบบันทึกความพิการแตกําเนิดแบบที่ 2 สําหรับกลุมอาการดาวนที่พบแรกเกิด – อายุ 7 ป 

3. แบบบันทึกความพิการแตกําเนิดแบบที่ 3 สําหรับภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) ที่พบแรกเกิด 

– อายุ 7 ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


