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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
ความพิการแตกําเนิด (Birth Defects) เปนภาวะทีพ่ บไดบอย โดยมีอุบัติการณประมาณรอยละ
3 - 5 ของทารกเกิดมีชีพ ตัวอยางเชน ปากแหวงเพดานโหว กลุมอาการดาวน เปนตน ประเทศไทยมีทารก
แรกเกิดประมาณ 800,000 รายตอป ดังนั้นจึงประมาณการไดวาจะพบทารกแรกเกิดที่มีความพิการแต
กําเนิดถึงประมาณ 24,000-40,000 รายตอป สวนขอมูลจากทั่วโลกพบทารก/เด็ก ที่มีความพิการแต
กําเนิดกวา 8 ลานคนตอป นอกจากนี้ยังพบวารอยละ 20-30 ของสาเหตุการเสียชีวิตในวัยทารกมีสาเหตุ
จากความพิการแตกําเนิดซึ่งถือวาเปนสถิติที่สูงมาก ความพิการแตกําเนิดนี้สงผลกระทบตั้งแตระดับ
ครอบครัวของทารกที่มีความพิการแตกําเนิด ภาระของครอบครัวที่ตองแบกรับ รวมถึงผลกระทบตอจิตใจ
ของบิดามารดาที่มีทารกพิการแตกําเนิด จนถึงปญหาในระดับประเทศโดยเฉพาะดานคาใชจายในการ
ดูแลรักษาทารกกลุมนี้
อนึ่ง การเก็บบันทึกขอมูลความพิการแตกําเนิ ดในประเทศไทยยังไมเปนระบบนัก ขอมูลที่มีผู
รวบรวมไวมีเปนสวนๆ และสวนใหญเปนขอมูลที่ศึกษารวบรวมในโรงเรียนแพทยและโรงพยาบาลขนาด
ใหญที่รับสงตอผูปวย โดยขอมูลการศึกษาในโรงเรียนแพทยนั้น พบทารกพิการแตกําเนิดประมาณ 8.524.4 ตอทารกเกิด 1,000 คน อยางไรก็ตาม ตัวเลขดังกลาวอาจจะสูงเกินกวาความเปนจริงที่พบใน
โรงพยาบาลทั่วไป และชี้ใหเห็นวามีความจําเปนที่จะตองเรงปรับปรุงการเก็บขอมูลใหเปนระบบมากขึ้น
เพื่อประโยชนในการวางแผนการปองกันความพิการแตกําเนิด และใหการดูแลรักษาที่เหมาะสมแกทารก
พิการตอไป
ในประเทศที่ พั ฒ นาแล ว หลายประเทศทั่ ว โลก รวมถึ ง ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาบางประเทศ เช น
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 การจดทะเบียนคนพิการ
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) โดยเริ่มตั้งแตป 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 พิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย พิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางรางกาย พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก พิการทางสติปญญา และพิการ
ทางการเรียนรู
จะเห็นวาการจดทะเบียนคนพิการทีท่ ําอยูในปจจุบนั โดย พม. เปนความพิการที่ซงึ่ กวาจะวินิจฉัยได
ก็ตองอายุหลายขวบป แมจะเปนการชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูปว ย แตยังขาดมุมมองของการระบุสาเหตุ
การปองกันการเกิดความพิการแตกําเนิด การวินิจฉัยและการรักษาแตเนิ่นๆ ทําใหทารกพิการแตกําเนิด
อีกเปนจํานวนมาก ไมเขาขายที่จะไดรับการจดทะเบียนคนพิการของ พม. ได เชน ปากแหวง
เพดานโหว หัวใจพิการแตกําเนิด ลําไสออกนอกชองทอง หรือไมมีรูกน ซึง่ เปนชองวางขนาดใหญ
ที่จําเปนตองแกไขและเติมเต็ม โดยรัฐจะตองใหความชวยเหลือใหสอดคลองกับความเปนจริงตอไป
จากสภาพป ญ หาและอุ ป สรรคในการดู แ ลป อ งกั น และรั ก ษาทารกที่ มี ค วามพิ ก ารแต กํ า เนิ ด
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
การพิ จ ารณาคื อ อุ บั ติ ก ารณ พ บได บ อ ย เป น โรคที่ มี ภ าระสะสมสู ง สามารถวิ นิ จ ฉั ย ได ง า ยใน
สถานพยาบาลระดับชุมชน เปนภาวะหรือโรคที่สามารถปองกันได ประเทศไทยมีศักยภาพหรือบุคลากร
ในการปองกันและ/หรือรักษาโรคเหลานั้น และมีความคุมคาคุมทุนในการดําเนินการปองกันโรคและ/หรือ
รักษา ไดแก
4

1. กลุมอาการดาวน (Down syndrome; DS)
2. โรคหลอดประสาทไมปด (Neural tube defects; NTDs)
3. ภาวะปากแหวงเพดานโหว (Cleft lip and cleft palate; CLP)
4. ภาวะแขนขาพิการแตกาํ เนิด (Limb anomalies; LA)
5. ภาวะกลามเนือ้ เสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) (Duchenne muscular dystrophy; DMD)
คณะทํางานไดเล็งเห็นความสําคัญในการสรางระบบการปองกันและดูแลรักษาความพิการแต
กําเนิดขึ้น จึงไดเริ่มทําโครงการฯ นํารองใน 7 สปสช.เขต ครอบคลุม 22 จังหวัด 5 กลุมโรค ขึ้นมา
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงานของแพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข และผูที่เกี่ยวของใน
ระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ใชเปน
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน และดูแลรักษาความพิการแตกําเนิด
2. สรางมาตรฐานการดูแลรักษาความพิการแตกําเนิดใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. แพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุ ข 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
คูมือปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการดูแลรักษาความพิการแตกําเนิด 5 โรคหลัก ไดแก
กลุมอาการดาวน หลอดประสาทไมปด ปากแหวงเพดานโหว แขนขาพิการแตกําเนิด และกลามเนื้อเสื่อม
พันธุกรรม (ดูเชน) ตั้งแตการปองกันในกลุมเสี่ยง การวินิจฉัยกอนคลอด การจดทะเบียนความพิการ การ
ดูแลรักษาหลังคลอด การฟนฟู ชวยเหลือ ปองกันการเกิดซ้ํา ในบทบาทของแพทย พยาบาล เจาหนาที่
สาธารณสุ ข และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งในระดั บ โรงพยาบาลชุ ม ชน โรงพยาบาลทั่ ว ไป โรงพยาบาลศู น ย และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
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บทที่ 2
ภาพรวมแนวทางการดูแลรักษาและปองกันความพิการแตกําเนิด
การดูแลความพิการแตกําเนิด 5 โรค จะครอบคลุมทั้งบทบาทในการคนหาผูปวยที่มีอยูแลวใน
ชุมชน และผูปวยที่เกิดใหมใหไดรับการจดทะเบียน และไดรับการรักษาที่เหมาะสมในสถานพยาบาล
ตามลํ า ดั บ ตั้ ง แต ร ะดั บ โรงพยาบาลชุ ม ชน โรงพยาบาลทั่ ว ไป โรงพยาบาลศู น ย และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย เพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเขาถึงการบริการไดอยางเทาเทียม ใหการฟนฟู
ผูปวยใหมีศักยภาพสูงสุดตามที่สามารถพัฒนาได นอกจากมิติในดานการรักษาพยาบาลแลว ยังรวมถึงให
การปองกันการเกิดซ้ําในครอบครัว และการวินิจฉัยกอนคลอดอีกดวย
แผนภูมิภาพรวมการดูแลความพิการแตกําเนิด
เด็กเกิดใหมทมี่ ีความ
พิการแตกาํ เนิด

ผูเปนโรคในชุมชนที่อายุนอยกวา 7 ป
ที่ยังไมไดรับการดูแลและจดทะเบียน

จดทะเบียนความพิการแตกําเนิด

ใหการรักษาฟน ฟูในสถานพยาบาล

ใหคําแนะนําในการปองกันการเกิดซ้าํ และ
การวินิจฉัยกอนคลอดในครรภถัดไป

ติดตาม สงตอการดูแลใหกับชุมชน
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1. แผนภาพการดูแลผูปวยกลุมอาการดาวน
อสม./สถานี อนามัย/ รพช.
คนหา และ
วิ นิจฉัย

•
•
•
•

รพท./รพศ.

รพ.มหาวิ ทยาลัย/กระทรวง

คนหาเด็กกลุมอาการดาวนทงั ้ กลุมมารดาคลอดเองที่บานและในสถานพยาบาล
ซักประวัติบิดา/มารดาและครอบครัว: ประวัติ อายุ อาชีพ การศึกษา ใครเป็ นผูเ ลีย้ งดูหลัก ใครจะพาไปพบแพทยและไปกระตุน
 พัฒนาการ
การตรวจรางกาย: การตรวจรางกายทั ่วไป ดูลกั ษณะหนาตา หางตาชีข้ นึ้ ดัง้ แบน ลิน
้ จุกปาก กลามเนื้อออนแรง
: การตรวจเพื่อหาวามีความพิ การอื่นรวมดวยหรือไม เชน หัวใจ ไมมรี ูกน
 สําไสอุดตัน ตาเข/เหล ไมพูดหรือสงสัยวาไมไดยนิ
แจกแผนพับการดูแลรักษาและกระตุนพัฒนาการเด็กกลุมอาการดาวน

วิ นิจฉัยวาเป็ นเด็กกลุมอาการดาวน
แพทยรวบรวมรายชื่อและกรอกแบบฟอรมบันทึ ก (Birth Defects Registry, BDR)

รักษาและ
ฟื้ นฟู

การรักษา
1. แจงการวินิจฉัยเบื้องตนแกบดิ า/มารดาและให
genetic counseling
2. เจาะเลือดสงโครโมโซม 3 ซีซใี สหลอดจุกเขียว สงไป
ยังรพ.ที่สามารถทําการตรวจได
3. ใหการกระตุน
 พัฒนาการ หรือกายภาพบําบัดที่รพ.
หรือสถานพยาบาลใกลบา น
3. ตรวจไทรอยดประจําปี ปี ละครัง้
4. สงตรวจตาและการไดยน
ิ เมื่ออายุ 1 ปี
ั
5. สงตอรพ.ระดับสูงกวาเพื่อดูแลปญหาทางกาย
เชน
โรคหัวใจ ไมมรี ูกน
 ลําไสอุดตัน ไทรอยดบกพรอง ตาเข
6. สงตรวจ IQ เมื่ออายุ 6-7 ปี
ติ ดตามดูแลรักษาตอเนื่ อง หลังไดรบ
ั การผาตัดแกไข
แลวจากรพท./รพศ./โรงเรียนแพทย โดยเนนดูการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ

• การรักษา: ทําขอ 1-6 เชนเดียวกับที่สถานี อนามัยและ รพช.
• การผาตัด: ผาตัดโรคทางกาย เชน ไมมรี ูกน
 โรคหัวใจพิการแตกําเนิด ลําไสอุดตัน
• ฝึ กกระตุนพัฒนาการจนอายุ 3-4 ปี โดยเนนเตรียมความพรอมเขาโรงเรียนปกติใกลบา นเชนเดียวกับเด็กปกติ แลวมองหาโรงเรียน
ใกลบา นที่สามารถใหเด็กชาเรียนรวมได
• ฝึ กการพูด: ตัง้ แตอายุ 1-1 ½ ปี
• ออกใบรับรองคนพิการ เพื่อใหผป
ู กครองดําเนินการจดทะเบียนคนพิการ
• ติ ดตามดูแลรักษาตอเนื่ อง: โดยเนนดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

• การใหคาํ แนะนํา : Genetic counseling โดยใหคาํ ปรึกษาแนะนํ าแกครอบครัวถึง สาเหตุ แนวทางการรักษา โอกาสเกิดซํ้าในครรภ

ใหคาํ แนะนํ า
และปองกัน
การเกิ ดซํา้

1. Genetic counseling โดยโอกาสเกิดซํ้าขึ้นกับชนิดของ
โครโมโซมทีผ่ ดิ ปกติในผูป
 วย
2. วางแผนการมีลูกคนตอไปอยางรัดกุม เมื่อพรอมจะ
ตัง้ ครรภ ใหสงตัวไปรพท./ รพช. /รร.แพทย ที่มสี ตู ิ
แพทยท่สี ามารถตรวจอัลตราซาวดกอนคลอดและ
สามารถเจาะนํ้ าครํ่าได

ถัดไปตามผลโครโมโซมในผูป
 วย การปองกันการเกิดซํ้า การวินิจฉัยกอนคลอด

• การตรวจวินิจฉัยกอนคลอดในครรภถด
ั ไป: ไดแกการตรวจเลือดมารดาขณะตัง้ ครรภ 16-20 สัปดาห การเจาะนํ้ าครํ่าเพื่อสงตรวจ
โครโมโซมที่อายุครรภ 16-20 สัปดาห การเจาะเนื้อรกเพื่อตรวจโครโมโซมที่อายุครรภ 9-12 สัปดาห
• ใหความรูแกประชาชน: วากลุมเสีย่ ง ไดแก หญิงตัง้ ครรภอายุเกิน 35 ปี ณ วันกําหนดคลอด ควรฝากครรภแตเนิ่นๆ และเพื่อให
ไดรบ
ั คําแนะนํ าที่แหมาะสมจากสูตแิ พทยตอไป
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2. แผนภาพการดูแลผูปวยโรคหลอดประสาทไมปด

คนหาและวินิจฉัย

สถานีอนามัย อสม.
•หญิงตั้งครรภทุกรายไดรับคํา
แนะนําใหฝากครรภ
•เผยแพร ความรู  เกีย่ วก ับภาวะหลอด
ประสาทไมปิด แกชุมชน โดย อสม.
โรงเรี ยน ฯลฯ ผานสื่ อตางๆ
•ติดตามคนหาครอบครัวที่มีลูกหรื อ
ญาติมีภาวะหลอดประสาทไมปิดเพื่อ
ส งตอโรงพยาบาล

รพ.ศ./รพ.มหาวิทยาลัย/กระทรวง

รพช./รพท.
•หญิงตั้งครรภทุกรายไดรับการฝากครรภ
•ไดรับการทํา prenatal ultrasonogram
กอนอายุครรภ 20 สัปดาห
•พบหรื อสงสัยภาวะหลอดประสาทไมปิด

•ยืนยันการวินิจฉัยโดย prenatal ultrasonogram ซํ้าโดยผูเ ชี่ยวชาญ

วินิจฉัยภาวะหลอด
ประสาทไม ปิด

registry

lethal

Syndromic
Non-syndromic

•ไดรับการดูแลกอนคลอด
•เลือกวิธีคลอดที่เหมะสมโดยสู ติแพทย
•ปรึ กษากุมารแพทยทารกแรกเกิด, กุมาร
แพทยโรคระบบประสาท, แพทยเวชพันธุ
ศาสตร , ศัลยแพทยระบบประสาทเพื่อ
เตรี ยมความพรอมในการดูแลทารกแรกเกิด

Non-lethal
คลอด

ใหคาํ แนะนําและป องกันโรคเกิดซํ้า

รักษาและฟื้ นฟู

แนะนํายุติการตั้งครรภ

•เยี่ยมบาน/โรงเรี ยน
•ทํากายภาพบําบัด
•จัดหาสวัสดิการ และดูแลการเขาถึง
สิ ทธิ์สําหรับคนพิการ
•ชุมชน/ทองถิ่นมีสวนร วมในการ
ฟื้ นฟูผป
ู   วย
•ดูแลจิตใจผูป  วยและครอบครัว
•เฝาระวังการเกิดซํ้าในครอบครัว

•ใหความรู  เรื่ องการป องก ันภาวะหลอด
ประสาทไมปิด ผานสื่ อ กลุมคน หรื อ
หนวยงานในชุมชน เชน วัด/โรงเรี ยน/สอ.
•ส งเสริ มใหหญิงวัยเจริ ญพันธุไดรับ folic
acid อยางเพียงพอ (400 μg/day) (ปฐมภูมิ)
•คนหา ประสานงานก ับรพ.เพื่อติดตาม
ครอบครัวที่เป็ นโรค ป องก ันการเกิดซํ้า
•สรางความเขมแข็งในชุมชน มีหนวยงาน
องคการปกครองส วนทองถิ่นที่ดาํ เนินงาน
อยางตอเนื่อง

ไดรับการ counselling
•คนหาภาวะ neurogenic bladder

•ติดตาม/กระตุน
 พัฒนาการ
•ทํากายภาพบําบัด/จัดหาเครื่ อง
กายอุปกรณตามอาการของโรค
•จดทะเบียนความพิการ
•ประเมิน/ดูแลสภาพจิตใจของ
ผูป
  วยและครอบครัวแบบองครวม

•ใหความรู เรื่ องการป องก ันการเกิด
ซํ้า แกครอบครั วกลุมเสี่ ย ง
•ให folic acid 4 mg/day 1 เดือน
กอนการตั้งครรภจนสิ้ นสุ ด 1st
trimester (ทุติยภูมิ)
•Early ANC ในครอบครั วกลุม
เสี่ ยง และใหคาํ แนะนําเกีย่ วก ับการ
วินิจฉัยกอนคลอด

•ติดตามขนาดเสนรอบศีรษะ
•เฝ าระวังภาวะ hydrocephalus
•ภาวะแทรกซอนทางออร โธปิ ดิกส

เฝ าระวัง
ภาวะแทรกซอน

•ใชผา ก อซสะอาดชุ บ normal saline ปิ ดบริ เวณถุงหุม
ก อน และพันดวยผาก อซป องก ันการแตกของถุง
•นอนควํ่า ตะแคงศีรษะเพื่อไมใหกดทับบริ เวณก อน
•ปรึ กษาศัลยแพทยระบบประสาทเพื่อผาตัดเย็บปิ ดถุง
หุม ก อนโดยเร็ วที่สุด
•ระวังไมใหเกิดการติดเชื้อในระบบประสาท

•ปรึ กษากุมารแพทยโรคระบบทางเดินปั สสาวะถามี neurogenic bladder
•ปรึ กษากุมารแพทยโรคระบบประสาท หากมีภาวะ hydrocephalus
•ปรึ กษาแพทยออร โธปิ ดิกสในกรณี ที่มีภาวะแทรกซอนทางกระดูกและขอร วมดวย
•ปรึ กษาแพทยเวชศาสตร ฟ้ื นฟูในการทํากายภาพบําบัดกลามเนื้อขา, bladder training ฯลฯ

ใหคาํ ปรึ กษาโดยแพทย
เวชพันธุศาสตร /กุมาร
แพทยทารกแรกเกิด

•ภาครัฐตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหา และมีความเขาใจหลักการของการป องก ัน และดูแลรักษา
•มีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล พรอมงบประมาณในการดูแลผูป
  วยรอบดานทั้งมิติของการป องก ัน วินิจฉัย รักษา และฟื้ นฟู
•อบรมใหความรู บุคลากรทางการแพทยอยางสมํ่าเสมอ ใหตระหนักถึงความสําคัญในการป องก ันการเกิดภาวะหลอด
ประสาทไมปิดทั้งการป องก ันปฐมภูมิและทุ ติยภูมิ และเขาใจขั้นตอนการรักษา ฟื้ นฟูแบบครบวงจร
•สรางระบบเครื อขายการส งตอผูป
  วยที่มีประสิ ทธิภาพ และเพิ่มการเขาถึงการบริ การอยางรวดเร็ ว
•มีการประชาสัมพันธจากภาครัฐผานสื่ อตางๆอยางกวางขวางและทัว่ ถึง ทั้งในระดับสถานพยาบาลจนถึงชุมชน
•มีเครื อขายนําร องเป็ นตนแบบการดูแลผูป
  วยใหก ับสถานพยาบาลทัว่ ประเทศ
•มีการสนับสนุนจากภาครัฐในการวิจยั คนควาองคความรู ใหมๆในการดูแลรักษาภาวะหลอดประสาทไมปิด

8

3. แผนภาพการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหว
สถานีอนามัย อสม. / รพช

ค นหา
และ
วินิจฉัย

รพท./รพศ.

ทีม รพ.มหาวิทยาลัย

1. ซักประวัติบิดา/มารดา : ประวัติ อายุ อาชีพ
ประวัติการตั ้งครรภของมารดา ครรภกอ น : การแท ง การสูญเสียทารก ความพิการแตกําเนิ ด
การครรภปัจจุบัน : ได รับสารกอความพิการ (ยา สารเคมี สารเสพติดแอลกอฮอล) เจ็บป วย ภาวะแทรกซ อน หรื อ ได รับภยันตรายตอครรภ การคลอด
ประวัติครอบครัว มีพอ หรื อแม พี่ น อง หรื อ ญาติฝายพอ ญาติฝายแมมีปากแหวง เพดานโหว การแตงงานในเครื อญาติ
2. การตรวจร างกาย : การตรวจร างกายทั่วไป เพื่อหาวามีความพิการอื่นรวมด วยหรื อไม เชน ศีรษะ ตา รองบุมที่ริมฝี ปากลาง หัวใจ แขน ขา
การตรวจร างกายเฉพาะโรค - ปากแหว ง ข างเดียว หรื อ สองข าง
- เพดานโหว เป็ นแบบสมบรูณ หรื อไมสมบูรณ
3. แจกแผนพับการดูแลรักษาโรคปากแหวง/เพดานโหวแกญาติ ชุมชน อสม. และโรงเรี ยน

วินิจฉัย ปากแหว ง/เพดานโหว
แพทย รวบรวมรายชื่อ และกรอกฟอร ม 1

รั กษา
และ
ฟื ้ นฟู

ให
คําแนะนํา
และ
ปองกัน
โรคเกิดซํา้

การรั กษา ในกรณีที่วินิจฉัยได หลังคลอด
1. แจ งการวินิจฉัยเบื ้องต นแกบิดา/มารดา
2. สงตอ รพ.ระดับสูงกวา ( ปากแหวงสงภายใน 3
เดือน เพดานโหวสงภายใน 9 เดือน)
3. การรักษาการติดเชื ้อทางเดินหายใจสวนบน
( ปองกันหูสวนกลางอักเสบ )
ติดตามดูแลรั กษาต อเนื่ อง หลังได รับการผาตัดแก ไข
แล วจากรพ.จังหวัด/รพ.ศูนย/รพ.โรงเรี ยนแพทย
• การรักษาในกรณีที่วน
ิ ิจฉัยได ชา ( เด็กโตแล ว)
สงตอเพื่อรับการรักษาด วยการผาตัดและแก ไขการพูด

ให คําแนะนํา
1. การดูแลเบี ้องต น ประกอบด วย สอนการดูดนม การ
ปั๊ มนมแมใสขวด
2. แนะนําโอกาสเกิดเป็ นซํ ้าร อยละ 2-3 ( กรณีไมมีความ
พิการอื่นรวมด วย )
3.ดูแลจิตใจผูปวยและครอบครัว

การผาตัด : รักษาปากแหวง ศัลยแพทย ดําเนินการผาตัดเมื่อทารกพร อม แตอายุไมควรเกิน 3 เดือน
รักษา เพดานโหว - ขั ้นต น : ทันตแพทย ใสเพดานเทียม เปลี่ ยนทุก 1 เดือนและรอการผาตัดเมื่อทารกพร อมแตอายุไมควรเกิน 1 ปี
ถ ามีความพิการอื่น ให รักษาควบคูไ ป
ติดตามการรั กษา ทันตแพทย ติดตามการรักษาฟั น
ศัลยแพทย ตกแต ง ติดตามดูแลเรื่ องรู ปจมูกและรูปริ มฝี ปากและผาตัดเพิ่มเติมเมื่ออายุ 6-8 ปี
ในกรณีเพดานโหว ให ตรวจการได ยินหลังอายุ 1 ปี
นักแก ไขการพูด ฝึ กการพูดตั ้งแตชวงรักษา (ถ า รพท / รพศ ไมมี ให สงตอ รพ.ระดับสูงกวา )

การให คําแนะนํา :กุมารแพทย หรื อ ศัลยแพทย หรื อ สูตแ
ิ พทย ให คําปรึ กษาแนะนําแกครอบครัว ถึง สาเหตุ แนวทางการรักษา
โอกาสเกิดซํ ้า การปองกันการเกิดซํ ้า การวินจิ ฉัยกอน
การปองกัน
1.หาสาเหตุของการเกิดโรค : พันธุกรรม สารกอความพิการเชน ขาดสารอาหาร เพื่อปองกันการเกิดซํ ้าในครรภตอไปถ าทําได
2.หากลุม
 เสี่ยง เชน สตรี วยั เจริญพันธุที่ได รับ สารกอความพิการ ให งด หลีกเลี่ยง หรื อในกรณีที่ได รับยาเพื่อรักษาโรคที่อาจเป็ นสาเหตุของ
ปากแหวง/ เพดานโหว ให เปลี่ยนเป็ นยาที่ปลอดภัยกวากอนการตั ้งครรภ ผูที่มีประวัติโรคในครอบครัว
3.ให ความรู แกประชาชน - ทางด านโภชนาการ เชน อาหารที่มีโฟเลท การให โฟเลทเสริมในสตรี วยั เจริญพันธุและสตรี ต ั ้งครรภ ซึง่ ทําให ลด
การเกิดเพดานโหวได บางสวน
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4. แผนภาพการดูแลผูปวยแขนขาพิการแตกําเนิด
สถานีอนามัย อสม.

ค นหา
และ
วินิจฉัย

รั กษา
และ
ฟื ้ นฟู

ให
คําแนะนํา
และ
ปองกัน
โรคเกิดซํา้

• ค นหาทารกแรกเกิดหรื อเด็กที่มี
ความพิการแตกําเนิดของแขนขาที่
คลอดที่บานหรื อ ไมเคยได รับการดูแล
รักษาโดยแพทย เพื่อสงตัวไป
โรงพยาบาล
• แจกแผนพับให ความรู เกี่ยวกับ
ความพิการแตกําเนิดแก ชุมชน อสม.
และโรงเรี ยน

• เมื่อพบเด็กที่มีความพิการของแขนขาแต
กําเนิด แพทยควรตรวจรางกายอยาง
ละเอียด เพื่อหาความผิดปกติของอวัยวะ
สวนอื่นๆ

ไมมีความผิดปกติ
ของอวัยวะอื่น

• สงตอโรงเรี ยน แพทยเพื่อให กุมารแพทยพนั ธุ
ศาสตร กุมารแพทยเฉพาะทางตรวจวินจิ ฉัย
มีความผิดปกติของ
อวัยวะอื่น

วินิจฉัยไมได

• สงตอกุมารแพทยเพื่อตรวจวินจิ ฉัย
ความผิดปกติของอวัยวะอื่น และวินจิ ฉัย
วาเข าได กบ
ั กลุม
 อาการใด

• เยี่ยมบ าน/โรงเรี ยน
• ปรับสภาพบ านและเครื่ องใช
ประจําวันให เหมาะสม
• ดูแลจิตใจผูปวยและครอบครัว
• ทําความเข าใจกับคุณครู /เพื่อน
• ดูแลสวัสดิการสําหรับคนพิการ

• ปองกันสาเหตุของความพิการของ
แขนขาที่สามารถปองกันได เชน
สาเหตุจากพันธุกรรม

โรงเรี ยนแพทย /กระทรวง

รพช./รพท./รพศ.

รักษาไมได

• ให คําปรึกษา แกบดิ ามารดา
- สาเหตุการเกิดโรค
- แนวทางการดูแลรักษา
- ความเสี่ยงในลูกคนตอไป
- วิธีลดโอกาสการเกิดโรค
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• สงตอโรงเรี ยนแพทยเพื่อให ศลั ยแพทยออร โธปิ
ดิกส แพทยเวชศาสตร ฟืน้ ฟูพจิ ารณา ดูแลรักษา

• นโยบายจากสวนกลางพร อมงบประมาณ และติดตาม
ผลลัพธทกุ ปี
• จัดอบรมบุคลากรทางการแพทย เรื่ องการดูแลและฟื น้ ฟู
ผูปวยที่มีความพิการแตกําเนิดของ แขน ขา

5. แผนภาพการดูแลผูปวยกลามเนื้อเสือ่ มพันธุกรรม (ดูเชน)
สถานีอนามัย อสม.

ค นหา
และ
วินิจฉัย

• ค นหาผูปวย เด็กชาย วัยอนุบาลประถมต น : เดินล มบ อย วิ่งขาปั ด
น องโต เดินเขย ง ลุกขึ ้นลําบาก
(โกเวอร ไซน Gower sign) เพื่อสง
ตัวไปโรงพยาบาล
• แจกแผนพับคัดกรองอาการโรคดู
เชน แกชุมชน อสม. และโรงเรี ยน
• ครอบครัวที่เคยมีลูกหรื อญาติ
เป็ นโรคกล ามเนื ้อเสื่อมพันธุกรรม
(ดูเชน) ตั ้งแตอายุ 5-10 ปี

รพช./รพท./รพศ.
• พบผูปวยเพศชายที่มีอาการ
สงสัยโรคกล ามเนื ้อเสื่อมพันธุ กรรม
(ดูเชน) คือ กล ามเนื ้อขาออนแรง
นองโต สงให โรงพยาบาลที่มีกม
ุ าร
แพทย และ สงเลือดตรวจเอนไซม
กล ามเนื ้อ (CPK) พบวาสูง
• ซักประวัติครอบครัวและวาด
แผนภูมิครอบครัว อาจมี หรื อไมมี
ประวัติโรคดูเชน
• ครอบครัวที่เคยมีผ ชู ายเป็ นโรคค
กล ามเนื ้อลีบตั ้งแตอายุ 5-10 ปี

• เก็บเลือดเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรม
ที่ผิดปกติ ด วยวิธีหยดกระดาษกรอง หรื อ
เลือด 3 ซีซีใสในหลอดฝามวง ( EDTA)
โดยเก็บเลือดผูปวยและมารดา
• ให คําแนะนําเบื ้องต นวาสงสัยโรค ให
รอผลตรวจและแนะนําแมคม
ุ กําเนิด
จนกวาจะทราบผลและคําแนะนําขั ้นตอไป
• เมื่อพบหญิ งตั ้งครรภที่มีโอกาสมียีน
แฝงจากประวัติครอบครัวให สงตัวไปรพ.
มหาวิทยาลัยหรื อปรึ กษาตามระบบ
(โทรศัพท เว็บ อีเมลล ) โดยไมตองสงตัว
ผูปวย

รั กษา
และ
ฟื ้ นฟู

ดูแลสวัสดิการสําหรับคนพิการ

ให คํา
แนะนํา
และ
ปองกัน
โรคเกิด
ซํา้

• ให ความรูชุมชนให ตระหนัก
ถึงข อดีของการปองกันการเกิด
โรคกล ามเนื ้อเสื่อมพันธุ กรรม
(ดูเชน)ซํ ้าอีกในครอบครัว
• ประสานงานกับ รพ.เพื่อ
ติดตามหาญาติผ ห
ู ญิงของ
มารดาที่มียีนแฝงให ได รับการ
ตรวจเลือด

Multiplex PCR / MLPA
± sequencing

พร อมแบบฟอร ม 1 ตรวจสอบ
ความถูกต อง และจัดเก็บในทะเบียน
คอมพิวเตอร นําสงห องปฏิบัติการ

• แจ งผลของผูปวยและมารดาให
รพ.ผูนําสง
• แจ งให รพ. เก็บเลือดญาติผ ห
ู ญิง
ฝ ายมารดาที่มีโอกาสมียีนแฝงตาม
ลําดับเลขที่ของแผนภูมิครอบครัว

พบ การกลายพันธุ
พบ
ยีน
แฝง

ไมพบ
การกลายพันธุ
ตรวจเลือดมารดา

ไมพบ
ยีนแฝง

• แจ งผลสรุปใหรพ.ผูสง
•ไมตองตรวจเลือดคนอื่ น

วินิจฉัย โรคกล ามเนือ้ เสื่ อมพันธุกรรม (ดูเชน)
• เยี่ยมบ าน/โรงเรี ยน
• ปรับสภาพบ านให เหมาะสม
•ดูแลจิตใจผูปวยและครอบครัว
•ทําความเข าใจกับคุณครู/เพื่อน
•กายภาพบําบัด/นวดสัมผัส

• ห องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห

• เจ าหน าที่ประสานงาน รับเลือด

• กุมารแพทย/กุมารแพทยระบบประสาท (พิจารณายาเพรดนิ โซโลน แล วแตราย)
• ตรวจการทํ างานของกล ามเนื ้อหัวใจและอัลตราซาวนหัวใจ (Echo) ปี ละ 1 ครั ้ง
และให การรักษาตามอาการ

• กายภาพบําบัด เครื่ องกายอุปกรณตามอาการของโรค
• นัดตรวจติดตามตอเนื่อง, เยี่ยมบ าน, ออกใบรับรองเพื่อทําบัตรคนพิการ
• ประเมินสภาพจิตใจผูปวยและครอบครัวพร อมให การชวยเหลือ
> กรณี ระยะท ายของโรค ให ดแู ลแบบ End stage of life care โดยเฉพาะด านจิตใจ

• ผูหญิงทุกคนที่มียีนแฝง ให คําแนะนํ าเรื่ องโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคซํ ้า ดังนี ้
- ผูหญิ งที่ มียีนแฝง ถ ามีลูกชายจะมีโอกาสเป็ นโรค 50% ไมเป็ นโรค 50%
และถ ามีลูกสาวจะไมเป็ นโรคแตมีโอกาสมียีนแฝง 50%
- แนะนํามารดาตรวจวินิจฉัยกอนคลอดโดยการเจาะนํ ้าครํ่ าสงตรวจจํ าเพาะโรคนี ้
• หากมารดาไมมียีนแฝง โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคซํ ้าน อย
• ผูหญิงที่ไมมีมียีนแฝง สามารถตั ้งครรภฝากครรภมีบุตรได ตามปกติ
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ปรึ กษา
ผู เชี่ ยวชาญ

•กรณี มป
ี ั ญหาการดูแลรั กษา ให ปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะด าน หรื อสงตัวมาที่
รพ.มหาวิทยาลัย
• ปรึ กษาแพทยดานกระดูก หากมีอาการหลังแอนมากหรื อเดิน เขยงมาก
• ปรึ กษา แพทย เวชศาสตร ฟืน้ ฟู เพื่อแนะนําด านการออกกําลังกายที่เหมาะสม
• ปรึ กษา สูติแพทยและแพทยเวชพันธุ ศาสตร กรณีพบหญิงตั ้งครรภที่มีโอกาส
เสี่ยงมียีนแฝงของโรค เพื่อทําการวินัจฉัยทารกในครรภ

• นโยบายจากสวนกลางพร อมงบประมาณ และติดตาม ผลลัพธ ทุกปี
• จัดอบรมบุคลากรทางการแพทย เรื่ องการปองกันการเกิดโรคกล ามเนื ้อเสื่อม
พันธุกรรม (ดูเชน) ซํ ้าในครอบครั ว ให เข าใจปั ญหา และบทบาทในการดูแล
ผูปวยแบบองครวม
• ทําโครงการนํ ารองให แก รพช./รพท./รพศ.ที่สนใจ เพื่อเป็ นโรงพยาบาล
ตัวอยางของโครงการและเป็ นเครื อขายในแตละภาคของประเทศ
• จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เรื่ องโรคกล ามเนื ้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) : แผนพับ
เว็บไซด

บทที่ 3
กลุมอาการดาวน (Down syndrome)
กลุมอาการดาวน (Down Syndrome) เปนโรคพันธุกรรมที่มีความพิการแตกําเนิด และภาวะ
ปญญาออนที่พบบอยที่สุด อุบัติการณประมาณ 1 ตอ 800 ของทารกเกิดมีชีพ สวนใหญวินิจฉัยไดตั้งแตแรก
เกิด สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคูที่ 21 ลักษณะสําคัญ ไดแก กลามเนื้อออนปวกเปยก
(hypotonia) พัฒนาการลาชา (delayed development) หรือภาวะปญญาออน (mental retardation) ศีรษะ
แบน ตาเฉียงขึ้น ดั้งจมูกแบน มือสั้น 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 ขึ้นไป
การตรวจวิเคราะหโครโมโซม (chromosome analysis) ควรทําทุกราย เพื่อทราบวามีความผิดปกติ
แบบใด พบ trisomy 21 ไดรอยละ 95 translocation พบไดรอยละ 4 และ mosaic พบไดเพียงรอยละ 1
ความรูนี้สามารถนําไปใชในการใหคําปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตร เกี่ยวกับอัตราเสี่ยงของการเกิดซ้ํา
โดยทั่วไปอัตราเสี่ยงของการเกิดซ้ําในกรณีที่เปน trisomy 21 ต่ํามาก 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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อัตราการเกิดทารกกลุมอาการดาวนนั้นเพิ่มขึ้นตามปจจัยอายุแม หญิงตั้งครรภเมื่ออายุ 35 ป จะมี
อัตราเสี่ยงในการมีบุตรเปนกลุมอาการดาวนประมาณ 1 ตอ 370 แพทยจึงควรแนะนําการวินิจฉัยกอนคลอด
(prenatal diagnosis) ใหแกหญิงตั้งครรภที่มีอัตราเสี่ยงสูงดวย ปจจุบันมีการตรวจกรองหญิงตั้งครรภ โดย
การเจาะเลือดมารดาที่ตั้งครรภในไตรมาสที่สอง เพื่อทราบอัตราเสี่ยงวาสูงจริงหรือไม
การวินิจฉัยโรค
1. Phenotype (ลักษณะภายนอก) ทารกกลุมอาการดาวน มักไดรับการวินิจฉัยตั้งแตแรกเกิด
เนื่องจากมีลักษณะจําเพาะไดแก ศีรษะเล็ก (microcephaly) ศีรษะแบน (flat occiput หรือ brachycephaly)
ตัวออนปวกเปยก (hypotonia) ตาเฉียงขึ้น (upslant eyes) ดั้งจมูกแบน (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 ตั้งแตปญญาออนระดับ
นอย (IQ : 55-70) ระดับปานกลาง (IQ : 40-55) และระดับรุนแรง (IQ : 25-40)
นอกจากนั้นพบความบกพรองทางการไดยิน (hearing impairment) รอยละ 60 การอักเสบของหู
ชั้ นกลางพบได ร อยละ 50-70 ป ญหาสายตาพบได ร อยละ 60 โดยพบภาวะบกพร องทางการมองเห็ น
(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) ต่ํา 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
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2.3 Mosaic (ICD-10-TM
M; Q901) พบได
พ รอยละ 1 โดยเซลลรางกายมี
า
2 ceell lines ทั้งปกติ
ป และ
ก
อกที่รุนแรงนนอยกวา trisom
my 21 หรือ translocation ของ
trisomy 21 จะมีลักษณะภายน
โครโมโซมคูที่ 21 ขึ้นกับวาในรางกาายมี cell line ที่ปกติอยูมากนอยเทาใด

รูปที่ 3-1 แสดงโครโมโซมใในเด็กกลุม อาาการดาวนชนิด trisomy 211


นชนิด Roberrtsonian Trannslocation
รูปที่ 3-2 แสดงโครโมโโซมในเด็กกลุมอาการดาวน
ระหวางโคครโมโซมคูที่ 14
1 และ 21
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การใหคําปรึกษาแนะนําแกครอบครัวที่มีบุตรเปนกลุมอาการดาวน
กุมารแพทยมักมีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําแกพอแมที่มีทารกเกิดใหมเปนกลุมอาการดาวน การ
approach จัดวาคอนขางยาก เนื่องจากแตละครอบครัวก็มีความคาดหวังและมีทัศนคติตอเด็กพิการหรือ
ปญญาออนตางกัน ในปจจุบันแพทยมีความรูดีขึ้นและทราบวาเด็กเหลานี้สามารถพัฒนาไดจนถึงระดับที่
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 พยายามหลีกเลี่ยงการใหคําแนะนําหรือบอกวาบุตร
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. แพทยควรหลีกเลี่ยงที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมที่อาจสื่อความหมายในการโทษพอหรือแมคน
หนึ่งคนใดโดยตรง เชน บอกวาแมอายุมากทําใหมีโครโมโซมผิดปกติ ซึ่งจะกอใหเกิดความรูสึกโทษตัวเอง
(self-blame) ในแมซึ่งจะเปนอุปสรรคในการดูแลและยอมรับบุตรตอไป
9. การใหความรูเกี่ยวกับอัตราเสี่ยงของการเกิดซ้ํา (recurrence risk) และการวินิจฉัยกอนคลอด
(prenatal diagnosis) อาจไมเหมาะสมในการพบปะพูดคุยกับพอแมครั้งแรก (initial interview) ควรแบงการ
ใหความรูเปนสวนๆ ในตอนแรกควรเนน bonding และแนวทางการดูแลลูกกอน การพบปะครั้งตอไปจึงคอย
ทยอยใหขอมูลดังกลาว ยกเวนพอแมมีความตั้งใจที่จะรูหรือถามตรงๆ ควรระลึกเสมอวาขอมูลที่เปน
technical information เปนเพียงสวนหนึ่งของการพบปะพูดคุยกับพอแมในครั้งแรก
ในการมาพบแพทยครั้งตอมา 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 ครั้ง/ป การตรวจประเมินสายตา
เมื่ออายุ 12-18 เดือน แตถาสงสัยวาผิดปกติ เชน มีตาเขเหลชัดเจน สามารถตรวจไดเร็วกวานั้นและการฉีด
วัคซีนตามปกติเหมือนเด็กทั่วไป
Prenatal Screening/Diagnosis
ถึงแมอัตราเสีย่ งของการเกิดกลุมอาการดาวนมักเพิม่ ขึน้ ในมารดาที่อายุมากกวา 34 ป (ขณะ
ตั้งครรภ) หรืออายุมากกวาหรือเทากับ 35 ป (ขณะคลอด) แตการศึกษาวิจัยพบวาเด็กกลุมอาการดาวน
รอยละ 80 เกิดจากหญิงอายุต่ํากวา 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
กุมารแพทย อาจต องให ขอมู ลแก มารดาในการวางแผนมี บุตรคนตอไป หรืออาจตองใหขอมู ลที่
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 ต่ํา 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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แนวทางการดูแลเด็กกลุม อาการดาวน
แรกเกิด
•
•
•
•

Genetic counseling วันทีก่ ลับบานหรือประมาณอายุ 1-2 เดือน เพื่อเสริมสราง bonding กอนให counseling
Chromosome study เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคในกรณีที่เปนโรคหัวใจและมีอาการรุนแรง
แนะนําพอแมคอู ื่นที่มีบุตรเปนกลุมอาการดาวน เพื่อ family support
จดทะเบียนความพิการแตกําเนิด*

1-2 เดือน
•
•
•
•
•
•

นัดพบแพทยทคี่ ลินิกพันธุกรรมเพื่อให counseling เพิ่มเติม รวมถึงแนะนําการคุมกําเนิดทีเ่ หมาะสมตามสภาพครอบครัว โดยทั่วไปประมาณ 2-3 ป
ตรวจรางกายทุกระบบ โดยเฉพาะระบบหัวใจวามีโรคหัวใจพิการแตกําเนิดหรือไม และรีบดําเนินการรักษา
ตรวจ thyroid function test เพื่อดูภาวะ hypothyroidism ถามีใหรบี รักษา
แนะนํา early stimulation program โดยใหฝก สม่ําเสมอที่ รพ.ใกลบาน และเนนการฝกที่บา นทุกวัน
แนะนําการเลี้ยงดู อาหาร วัคซีนเชนเดียวกับเด็กทัว่ ไป
แนะนําตรวจ chromosome study ในกรณีทยี่ งั ไมไดตรวจในชวงแรกเกิด **

6 เดือน
•

counseling เพิ่มเติม ทบทวนความเขาใจโรครวมถึงการคุมกําเนิด แจงผล chromosome study รวมถึงอธิบาย recurrent risk

•

ติดตามดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการ รวมถึงปญหาสุขภาพรางกายโดยเฉพาะโรคหัวใจและปญหาครอบครัว

12 เดือน
•
•
•

counseling เพิ่มเติมถึงการมีบุตรคนตอไปรวมถึงการวินิจฉัยกอนคลอด เนนย้ําการฝกกระตุนพัฒนาการอยางตอเนื่องสม่ําเสมอโดยเฉพาะใน 3 ปแรกของชีวติ
แนะนําตรวจ thyroid function test
ติดตามดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการ รวมถึงปญหาสุขภาพรางกายโดยเฉพาะโรคหัวใจและปญหาครอบครัว

12-24 เดือน
•
•
•
•

แนะนําตรวจ thyroid function test ประจําป ปละครั้ง
แนะนําตรวจตาเนื่องจากอาจพบปญหาสายตาไดถึงรอยละ 60 เพื่อรีบดําเนินการแกไขกอนเขาโรงเรียน
แนะนําตรวจการไดยนิ เนื่องจากอาจพบปญหาการไดยนิ บกพรองไดถึงรอยละ 60 และแนะนําฝกพูดอยางตอเนือ่ ง
ติดตามดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการ รวมถึงปญหาสุขภาพรางกายโดยเฉพาะโรคหัวใจและปญหาครอบครัว

2-3 ป
•
•
•
•

แนะนําตรวจ thyroid function test ประจําป ปละครั้ง
ติดตามดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการ รวมถึงปญหาสุขภาพรางกายโดยเฉพาะโรคหัวใจและปญหาครอบครัว
แนะนําการตรวจประเมินเชาวนปญญาเด็กเล็ก (Developmental quotient) หรือตรวจ Denver II เพื่อวางแผนเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม
แนะนําการเขาโรงเรียนที่เหมาะสมโดยควรมีจดหมายรับรองจากแพทย และออกใบรับรองความพิการให เพื่อทําบัตรคนพิการ

4-6 ป
•
•

แนะนําตรวจ thyroid function test ประจําป ปละครั้ง
แนะนําการตรวจประเมินเชาวนปญญา IQ และแนะนําโรงเรียนทีเ่ หมาะสม

6 ป-วัยรุน
•
•
•

แนะนําตรวจ thyroid function test ประจําป ปละครั้ง เนื่องจากมีโอกาสเกิดไดทั้ง hypothyroidism, hyperthyroidism, thyroiditis
แนะนําการคุมกําเนิดทีเ่ หมาะสมโดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีประจําเดือน โดยขึ้นกับระดับความสามารถในการดูแลตนเอง
แนะนําการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
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Health Supervision ในทารกแรกเกิด
 ยืนยันการวินิจฉัยโรคภายหลังไดรับผลการตรวจโครโมโซม ทบทวนผลโครโมโซม ใหคําปรึกษาแนะนํา
โดยเนน infant-parent bonding บอกโอกาสเกิดซ้ําในครรภตอไป บอกปญหาสุขภาพทางกาย ควร
ตรวจไทรอยด เพื่อทราบวามีตอมไทรอยดบกพรองหรือไม หากมีความบกพรองควรสงปรึกษาแพทย
ผูเชี่ยวชาญดานตอมไรทอ (endocrinologist) ควรแนะนําการฝกกระตุนพัฒนาการเมื่ออายุ 2 เดือน
ขึ้นไปใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดูดนม เด็กกลุมอาการดาวนมักดูดนมไดชา หรือบางครั้งตองใช
naso-gastric tube feeding ถาไดรับนมไมเพียงพอ
 ตรวจหาปญหาสายตา เชน strabismus, cataracts หรือ nystagmus พบไดตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ
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 หากเด็กหญิงที่เปนกลุมอาการดาวนตั้งครรภ
• แนะนําบริการของรัฐในการฝกอาชีพ และการดูแลหากบิดามารดาไมสามารถดูแลได
หมายเหตุ
*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 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
o สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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บทที่ 4
โรคหลอดประสาทไมปด (Neural Tube Defects)
โรคหลอดประสาทไมปด (Neural Tube Defects, NTDs) เปนภาวะที่ทารกมีความพิการของระบบ
ประสาทสวนกลาง อาจมีความรุนแรงไดตั้งแตกะโหลกศีรษะไมปด (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
พันธุกรรมรวมกับสิ่งแวดลอม (multifactorial) ซึ่งอัตราการเกิดซ้ําในครรภถัดไปนั้นประมาณรอยละ 3-5
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญคือ ภาวะขาดวิตามินโฟลิกในมารดา การไดรับยาหรือสารเคมีที่ทําใหเกิด
ความพิการแตกําเนิด มารดาที่เปนเบาหวาน และควบคุมระดับน้ําตาลไมดีระหวางตั้งครรภ มารดาที่ไดรับ
ยากันชัก Sodium valproate ในชวง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ ในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน อังกฤษ มีการเพิ่มการบริโภควิตามินโฟลิกใหแกประชากรในประเทศโดยการเติมวิตามินโฟลิกใน
อาหาร พบวาสามารถลดอุบัติการณของโรค NTDs ในประชากรลงไดรอยละ 50-80 ภาวะ NTDs นี้ จึงถือ
วาเปนความพิการแตกําเนิดเพียงไมกี่ชนิดที่สามารถปองกันได และยังถือเปนตนแบบของความพิการแต
กําเนิดที่มีการจัดการปองกันการเกิดไดอยางเปนรูปธรรมที่สุด โดยเพียงแคเพิ่มการบริโภควิตามินโฟลิก
ใหแกหญิงวัยเจริญพันธุกอนการตั้งครรภอยางนอยสี่สัปดาห
ภาวะหลอดประสาทไมปดอาจพบความผิดปกติไดรุนแรงแตกตางกันออกไป ตั้งแตนอ ยมากจน
ตรวจรางกายไมพบความผิดปกติ ตองอาศัยการตรวจทางรังสีจึงจะพบ หรือรุนแรงมากจนเสียชีวิตหรือที่
เรียกวาภาวะไมมีกะโหลกศีรษะและไรสมองใหญ (anencephaly)
ภาวะหลอดประสาทไมปดทําใหเกิดความผิดปกติไดหลากหลาย มีความรุนแรงแตกตางกันออกไป
1. ภาวะกระดูกสันหลังโหว (spina bifida) (ICD-10-TM; Q05) เกิดจากการที่กระดูกสันหลังไมเชื่อมติดกัน
ตรงกลาง ทํ า ให ไ ขสั น หลั ง รากประสาท เยื่ อ หุ ม ไขสั น หลั ง อาจโผล ยื่ น ออกมาจนเห็ น เป น ก อ น
(myelomeningocele) หรือมีเฉพาะเยื่อหุมไขสันหลังยื่นออกมาเปนถุงน้ําอยูแนวกลางของสันหลัง
(meningocele) สวนใหญมักพบบริเวณ lumbosacral region ในรายที่รุนแรงนอย อาจพบเพียง
กระจุกขน หรือรอยบุมบริเวณดังกลาว สวนรายที่รุนแรงมากจะพบเปนถุงน้ํา หรือกอนยื่นออกมา
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รูปที่ 4--1 ภาวะกระดูดูกสันหลังโหววชนิดที่ไมมีกกอนยื่นออกมา อาจพบเปนเพี
น ยงกระจุกกขนอยูกลางหหลัง หรือ
เปนถุงกอนยืน่ ออกมา (myelomeeningocele) ซึ่งจําเปนตองได
ง รับการผาาตัดแกไข
2. ภาวะเนื้อสมองและเยื่อหุมสมมองยื่นออกมาาจากชองโหววของกะโหลกกศีรษะ (enceephalocele)

รูปที่ 4-22 occipital enncephalocele (ICD-10-TTM; Q012)
น
ดปกกติที่รุนแรงที่สุสด ทารก
3. ภาววะไมมีกะโหลลกศีรษะและไไรสมองใหญ (anencephhaly) จัดเปนความผิ
มักจะเสี
จ ยชีวิตหลัลังคลอดไดไมนาน

รูปที่ 4-3 ภาาวะไมมีกะโหหลกศีรษะและะไรสมองใหญ
ญ (anencephhaly) (ICD-10-TM; Q000)
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การวินิจฉัยสามารถตรวจพบไดจากการทํา ultrasonography ที่อายุครรภตั้งแต 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
มารดาควรได รั บ กรดโฟลิ ก 4 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ วั น นานอย า งน อ ย 1 เดื อ นก อ นการตั้ ง ครรภ และ
รับประทานตอไปจนอายุครรภ 12 สัปดาห
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แนวทางการดูแลผูปวยหลอดประสาทไมปด
1

คลอดและพบหลอด
ประสาทไมปด

2

Lethal anomaly

Yes 3

ไมชวยกูชพี

No
4

ใหการดูแลภาวะ
เรงดวนหลังคลอด

5

6

7

9

คนหาผูปวยทีย่ ังไมไดรับ
การดูแลในชุมชน

ผาตัดแกไข

ดูแลรักษาภายหลังการผาตัด

10

จดทะเบียนความพิการแตกําเนิด
และสงตัวมารับการรักษาตอที่ รพ.ศ./
รพ.มหาวิทยาลัย

ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตร

8

ฟนฟู
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รายละเอียด
กระบวนการ
1. คลอดและพบหลอดประสาท
ไมปด
2. พบภาวะหลอดประสาทไมปด

3. ไมชวยกูชีพ

4. ใหการดูแลภาวะเรงดวนหลัง
คลอด

5. ผาตัดแกไข

รายละเอียดงาน
- สูติแพทยทําคลอดพบทารกมีภาวะหลอดประสาท
ไมปด แจงใหกมุ ารแพทยทราบโดยเร็วที่สุด
- ตรวจรางกายทารกแรกเกิด และบันทึกความ
ผิดปกติที่พบอยางละเอียดลงในแบบฟอรม
จดทะเบียน
- ถาพบเปนภาวะหลอดประสาทไมปดที่รุนแรง
ถึงชีวิต เชน anencephaly หรือมีความผิดปกติ
หลายระบบ ซึ่งแพทยพิจารณาแลววาไมสามารถมี
ชีวิตรอด ไมทําการชวยกูชพี
- หากพบภาวะหลอดประสาทไมปดที่ไมรุนแรง
ถึงชีวิตปฏิบัติตามขอ 4
- ยุติการชวยกูชพี
- ใหการดูแลหลังคลอด และดูแลจิตใจมารดา
- ปรึกษาจิตแพทยเพื่อเยียวยาจิตใจมารดาถาจําเปน
- ใหคําแนะนําและการปองกันทุติยภูมิแกมารดาซ้ํา
(การใหโฟลิกเสริม 4,000 ไมโครกรัมตอวัน ในหญิง
วัยเจริญพันธุที่มีประวัติครอบครัวมีภาวะหลอด
ประสาทไมปด อยางนอย 1 เดือนกอนการตั้งครรภ
จนสิ้นสุดไตรมาสแรกของการตั้งครรภหรืออายุ
ครรภได 12 สัปดาห)
- ดูแลถุงหุมกอนระวังไมใหแตก
- ใชกอซชุบ normal saline หุมกอน เพื่อปองกันการ
สูญเสียน้ํา
- จัดทาทารกใหกอนอยูสูงกวาลําตัว
- หากกอนอยูดานหลัง ใหจัดทานอนตะแคงปองกัน
การกดทับกอน
- ระวังการติดเชื้อในระบบประสาท
- ปรึกษาศัลยแพทยระบบประสาทเพื่อทําการผาตัด
โดยเรงดวน
- ผาตัดแกไข
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ผูรับผิดชอบ
สูติแพทย รพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย
สูติแพทย/กุมารแพทยทารกแรกเกิด/
กุมารแพทยทั่วไป/แพทยเวชพันธุ
ศาสตร/กุมารแพทยโรคระบบประสาท
รพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย

กุมารแพทยทารกแรกเกิด/กุมารแพทย
ทั่วไป/แพทยเวชพันธุศาสตร/กุมาร
แพทยโรคระบบประสาท รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย

กุมารแพทยทารกแรกเกิด/กุมารแพทย
ทั่วไป รพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย

แพทยศัลยกรรมระบบประสาท รพ.
ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย

6. ดูแลรักษาภายหลังการผาตัด

7. ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตร

8. ฟนฟู

- ใหการดูแลรักษาภายหลังการผาตัด
กุมารแพทยทารกแรกเกิด/กุมารแพทย
- คนหาปองกันและใหการดูแลรักษาภาวะแทรกซอน
โรคระบบประสาท รพ.ศูนย/รพ.
- รวบรวมแบบฟอรมบันทึกความพิการแตกําเนิดสง
มหาวิทยาลัย
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
รามาธิบดี
• สปสช. เขต 4 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหา
ราชินี
• สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร ม.สงขลา
นครินทร
- ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรแกครอบครัว
กุมารแพทยทารกแรกเกิด/กุมารแพทย
โดยครอบคลุม
ทั่วไป/แพทยเวชพันธุศาสตร/กุมาร
แพทยโรคระบบประสาท รพ.ศูนย/รพ.
• ธรรมชาติของโรค
มหาวิทยาลัย
• โอกาสเกิดซ้ํา
• ภาวะแทรกซอน
• การปองกันทุตยิ ภูมิ (การใหโฟลิกเสริม 4,000
ไมโครกรัมตอวันในหญิงวัยเจริญพันธุที่มปี ระวัติ
ครอบครัวมีภาวะหลอดประสาทไมปด อยางนอย 1
เดือนกอนการตัง้ ครรภจนสิ้นสุดไตรมาสแรกของ
การตั้งครรภหรืออายุครรภได 12 สัปดาห)
• ใหความรูเรื่องการตรวจคัดกรองกอนคลอด
หนวยงานดานการแพทย
กุมารแพทยโรคระบบประสาท/กุมาร
- หากยังไมไดรับการจดทะเบียน ดําเนินการจด
แพทยโรคระบบทางเดินปสสาวะ/
ทะเบียนความพิการแตกําเนิด และลงขอมูลให
กุมารแพทยอนุสาขาพัฒนาการและ
ครบถวน
พฤติกรรม/แพทยเวชพันธุศาสตร/
- ใหการฟนฟูติดตามและเฝาระวังภาวะแทรกซอน
จิตแพทย/แพทยเวชศาสตรฟนฟู/นัก
โดยครอบคลุม
สังคมสงเคราะห/องคกรปกครองสวน
• Neurogenic bladder
ทองถิ่น/ครู
27

9. คนหาผูปวยทีย่ ังไมไดรับการ
ดูแลในชุมชน

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

• Hydrocephalus
• Development
หนวยงานดานอื่นๆ
- ติดตามเยี่ยมบาน ดูแล ใหความชวยเหลือเพื่อ
คุณภาพชีวิตทีด่ ีทัดเทียมผูอื่นในสังคม
- โดยนักสังคมสงเคราะห และหนวยงานปกครองสวน
ทองถิ่น
- ใหการชวยเหลือดานการศึกษา โดยครูการศึกษา
พิเศษ/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
- ใหความรูในชุมชนเกี่ยวกับธรรมชาติของโรค และ
อสม./เจาหนาที่ รพ.สต./แพทย รพช.
การปองกันเนนการปองกันปฐมภูมิ (การใหโฟลิก
เสริมในหญิงวัยเจริญพันธุที่วางแผนจะตั้งครรภ
400 ไมโครกรัมตอวันอยางนอย 1 เดือนกอนการ
ตั้งครรภจนสิ้นสุดไตรมาสแรกของการตั้งครรภหรือ
อายุครรภได 12 สัปดาห) โดยใชสื่อตางๆ
• เผยแพรความรูโดยใชสื่อสิ่งพิมพ เชน แผนพับ
• ประชาสัมพันธทางวิทยุชุมชน
• Website
• ประชุมใหความรู อสม. และบุคลากรใน
โรงพยาบาลชุมชน
• การใหความรูในสถานศึกษา
- คนหาผูเปนโรคในชุมชน ที่ยังไมไดรับการดูแล
- จดทะเบียนความพิการแตกําเนิดตาม
อสม./เจาหนาที่รพ.สต./แพทย
แบบฟอรมเบือ้ งตน
รพช.
- สงตัวผูปวยมารับการรักษาตอยังโรงพยาบาล
ศูนย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพื่อรับการ
ชวยเหลือฟนฟูอยางเหมาะสม
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แนวทางกาารฟนฟูที่สามารถทํ
า
าไดเองโดยครออบครัวผูปวยและบุ
ย
คลากกรในชุมชน
1. ปองกั
ง นภาวะแททรกซอน ไดแก
แ ระบบขับถถายปสสาวะและอุจจาระ แผลกดทับ ขอผิดรูป ขอติด
ขอสะโพกหลุ
ส
ด เปปนตน

รูปที
ป ่ 4-4 การสสวนปสสาวะะโดยวิธีสะอาดเปนครั้งคราาว (Clean intermittent caatheterizatioon)

ขอเท
อ า

ขอสะะโพก

รูปที่ 4-5 การดัดขอตอต
อ างๆ เพื่อปองกันภาวะขอติด ไดแก
2. ชวยให
ย เด็กไดมพั
พ
ี ฒนาการตตามวัย โดยพิพิจารณากายออุปกรณเสริมที่เหมาะสมตตามระดับ
ความสามารถขอองแตละบุคคลล
2.1. วัยทารก

รูปที
ป ่ 4-6 กายออุปกรณเสริมสําหรับวัยทาารก
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2.2. วัยเด็กเล็ก

รูปที่ 4-7 ฝกยืนโดยใช Standing frame
3. กายอุปกรณชวยเดินชนิดตางๆ อาจใชวัสดุที่มีในชุมชนมาดัดแปลงใชอยางเหมาะสม

Hip-knee-ankle-foot orthosis
(HKAFO)

ไมคา้ํ ยัน

Knee-ankle-foot orthosis
(KAFO)

กรอบพยุงเดิน

Ankle-foot orthosis
(AFO)

กรอบพยุงเดินแบบมีลอ

รูปที่ 4-8 กายอุปกรณชวยเดินชนิดตางๆ
4.

ชวยใหมีโอกาสทัดเทียมผูอ ื่น ในการศึกษาเลาเรียน และการประกอบอาชีพ
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บทที่ 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 ซึ่งทารกที่มีความพิการดังกลาวมีความจําเปนที่ควรไดรับการ
ตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาอยางรวดเร็ว เนื่องจากทารกมักจะมีปญหาของการดูดนม การสําลัก มี
แรงดูดนอย เหนื่อยงายขณะดูดนม ดูดไมเปนจังหวะ (Non-rhythmic suck) เกิดอาการสําลักนมบอย
อาจมีปญหาการหายใจในกรณีที่มีขากรรไกรลางเล็กรวมกับเพดานโหว มีการติดเชื้อในหูชั้นกลางบอย
รวมถึงปญหาการพูด การไดยินตามมาภายหลังได อันสงผลใหเกิดภาระคาใชจายในการรักษาและฟนฟู
ตอครอบครัว สถานพยาบาล และประเทศชาติเปนอยางมาก รวมทั้งภาวะความพิการนี้สวนหนึ่ง
สามารถวินิจฉัยกอนคลอดโดยการตรวจอัลตราซาวดโดยสูติแพทยที่มีความชํานาญ โดยเฉพาะในกลุม
มารดาที่มีความเสี่ยงสูง เชน มีประวัติในครอบครัวหรือมีประวัติไดรับยาในกลุมยากันชัก เปนตน
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แนวทางการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหว
1

2

พบผูปวยปากแหวงเพดานโหว

สงตอกุมารแพทยเพื่อวินิจฉัย และคาหาความผิดปกติอื่นๆ รวม

ปากแหวงอยางเดียว

ปากแหวง‐เพดานโหว
3
4

จดทะเบียนความพิการแตกําเนิด
ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตร
5

ดูดนมแมได

8

ติดตามการเพิม่ ขึ้น
ของน้ําหนักทารก

10

11

12

13

14

ประเมินการดูดนม
ใหนมแมดว ยขวดนม

6
7

เพดานโหวอยางเดียว

ใหนมผสมดวยขวดนม

สงตอผูเชี่ยวชาญดานการใหนมแม
9

ติดตามและประเมินความพรอมในการผาตัด

สงพบแพทยหคู อจมูก
ประเมินการติดเชื้อ

อายุ 3 เดือน พิจารณาผาตัดซอมแซมภาวะปากแหวงและใส ventilation tube
อายุ 6 เดือน สงพบทันตแพทยและประเมินการฝกพูด
อายุ 9 เดือน สงพบนักฝกพูด
อายุ 9‐12 เดือน พิจารณาผาตัดซอมแซมภาวะเพดานโหว
อายุมากกวา 1 ป สงพบทันตแพทยผูเชีย่ วชาญ เพื่อดูแล
15

ฟนฟู
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รายละเอียด
กระบวนการ

รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
- ผูปวยปากแหวงเพดานโหวที่พบในชุมชน ไดรบั
อสม./เจาหนาที่ รพสต./แพทย/สูติแพทย
การสงตัวมารักษาในโรงพยาบาล
1. พบผูปวยปากแหวง
รพ.ชุมชน/รพ.ทั่วไป/รพ.รพ.ศูนย/รพ.
เพดานโหว
- ทารกแรกเกิดที่มีปากแหวงเพดานโหวไดรับการ
มหาวิทยาลัย
สงปรึกษากุมารแพทย
- วินิจฉัยแยกภาวะปากแหวงอยางเดียว เพดาน
กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุศาสตร/
2. สงตอกุมารแพทยเพื่อ
โหวอยางเดียว หรือปากแหวงรวมกับเพดานโหว
ทันตแพทย รพ.ชุมชน/รพ.ทั่วไป/รพ.
วินิจฉัย และคนหา
- ประเมินความรุนแรง
ความผิดปกติรวม
ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย
- ตรวจเพิ่มเติมเพื่อคนหาความผิดปกติรวมอื่นๆ
- จดทะเบียนความพิการแตกําเนิด บันทึกขอมูล
เพิ่มเติมตอจากสถานพยาบาลตนทาง
- รวบรวมแบบฟอรมบันทึกความพิการแตกําเนิด
สงมายังแตละศูนยทุก 2-4 เดือน ไดแก
• สปสช. เขต 1 คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
• สปสช. เขต 3 คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล
กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุศาสตร รพ.
• สปสช. เขต 6 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
3. จดทะเบียนความ
ชุมชน/รพ.ทั่วไป/รพ.รพ.ศูนย/รพ.
พิการแตกําเนิด
มงกุฎเกลา/คณะแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย
• สปสช. เขต 7 คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน
• สปสช. เขต 9 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี
• สปสช. เขต 4 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี
• สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร
ม.สงขลานครินทร
- ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรแกครอบครัว
โดยครอบคลุม
• ธรรมชาติของโรค
กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุศาสตร รพ.
4. ใหคําปรึกษาทางพันธุ
ศาสตร
• โอกาสเกิดซ้ํา
ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย
• ภาวะแทรกซอน
• การตรวจคัดกรองกอนคลอด
5. ประเมินการดูดนม - ประเมินความสามารถในการดูดนมวาสามารถ กุมารแพทย รพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย
33

กระบวนการ

รายละเอียดงาน
ดูดนมแมไดหรือไม ถาไมไดใหจําเปนตองดูดนม
แมจากขวด หรือตองไดรับนมผสม
- พยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการใหนมแมใหการ
6. สงตอผูเชี่ยวชาญดาน
ชวยเหลือโดยเฉพาะภายในวันแรกถึงสัปดาห
การใหนมแม
แรกหลังคลอด
7. ติดตามและประเมิน - ประเมินความพรอมในการผาตัด
ความพรอมในการ
- คนหาความผิดปกติอื่นๆ ที่อาจเพิ่มความเสีย่ งตอ
ผาตัด
การผาตัด ประเมินและใหการแกไขภาวะนัน้ ๆ
8. ติดตามการเพิ่มขึ้น - ติดตามการเจริญเติบโต การเพิ่มขึ้นของน้ําหนัก
ของน้ําหนักทารก
พัฒนาการตามวัยอยางเหมาะสม
- สงพบแพทยเฉพาะทางหูคอจมูกประเมินการติด
เชื้อ ใหการดูแล ติดตาม เฝาระวังและรักษาการ
9. สงพบแพทยหูคอจมูก
ติดเชื้อในหูชั้นกลางเปนระยะ
ประเมินภาวะติดเชื้อ
- ตรวจคัดกรองการไดยิน และสงตอพบ
ผูเชี่ยวชาญเมือ่ มีปญหา
- ผาตัดซอมแซมภาวะปากแหวง และใส
ventilation tube
- ปรึกษากุมารแพทยและวิสัญญีแพทยเพื่อการ
10. อายุ 3 เดือน
ดูแลกอนและหลังการผาตัด ในกรณีที่มีความ
ผิดปกติรวมอื่นๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงตอการผาตัด
- สงพบทันตแพทย
- พบนักอรรถบําบัดเพื่อประเมิน และวางแผนการ
11. อายุ 6 เดือน
ฝกพูด
- พบนักอรรถบําบัดเพื่อวางแผนและเริ่ม
12. อายุ 9 เดือน
ดําเนินการฝกพูด
- พิจารณาผาตัดซอมแซมภาวะเพดานโหว
- ปรึกษากุมารแพทยและวิสัญญีแพทยเพื่อการ
13. อายุ 9-12 เดือน
ดูแลกอนและหลังการผาตัด ในกรณีที่มีความ
ผิดปกติรวมอื่นๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงตอการผาตัด
- สงพบทันตแพทยผูเชี่ยวชาญ เพื่อวางแผนการ
ผาตัดแกไข จัดฟน และใหการดูแลในระยะยาว
14. อายุมากกวา 1 ป
- ฝกพูด
- ติดตาม เฝาระวัง และใหการรักษาการติดเชื้อ
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ผูรับผิดชอบ

พยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการใหนมแม
รพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย
กุมารแพทย รพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย
กุมารแพทย รพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย

กุมารแพทย/แพทยหูคอจมูก รพ.ศูนย/
รพ.มหาวิทยาลัย

แพทยศัลยกรรมตกแตง/กุมารแพทย/
วิสัญญีแพทย รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย
กุมารแพทย/แพทย หู คอ จมูก/ทันต
แพทย/นักอรรถบําบัด รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย
นักอรรถบําบัด รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย
แพทยศัลยกรรมตกแตง/กุมารแพทย/
วิสัญญีแพทย รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย
กุมารแพทย/แพทยหูคอจมูก/ทันต
แพทย/นักอรรถบําบัด รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย

กระบวนการ
15. ฟนฟู
-

รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
ในหูชั้นกลางเปนระยะ
ติดตามการรักษา และใหการดูแลความผิดปกติ
อื่นๆ ที่พบรวม
แนะนําการฝกพูดทั้งที่บานและโรงเรียน
ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรซ้ํา โดยเนนทบทวน กุมารแพทย/แพทยหู คอ จมูก/แพทยเวช
ความเขาใจเรื่องโอกาสเกิดซ้ํา, ภาวะแทรกซอน พันธุศาสตร/ทันตแพทย/นักอรรถบําบัด
และการตรวจคัดกรองกอนคลอด
รพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย นักสังคม
ติดตามการรักษา และใหการดูแลความผิดปกติ
สงเคราะห/ครู
อื่นๆ ที่พบรวม

การซักประวัติและตรวจรางกาย
• การซักประวัติเพื่อหาปจจัยเสี่ยง
- ประวัติกรรมพันธุ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีพอหรือแมหรือลูกคนกอนเปนปากแหวงเพดานโหว จะ
พบความเสี่ยงตอการเกิดภาวะปากแหวงในครรภนี้ไดรอยละ 3-5
- ประวัติการไดรับยากันชักในระหวางตั้งครรภ
- ประวัติการดื่มสุราและสูบบุหรี่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 1 เดือนกอนตั้งครรภ จนถึงระยะ 3 เดือน
แรกของการตั้งครรภ
• การตรวจรางกาย ทารกแรกเกิดทุกราย ควรไดรับการตรวจหาภาวะปากแหวงเพดานโหว ดังนี้
- ตรวจดูวาทารกมีปากแหวงหรือไม
- ใชนิ้วมือคลําเหงือกบนและเพดานแข็งวามีเพดานโหวหรือไม
- ใชไมกดลิ้นและไฟฉายสองตรวจเพดานออนวามีเพดานออนโหวหรือไม ลิ้นไกแยกเปน 2 แฉก
หรือไม ซึ่งอาจเปนเพดานโหวชนิด sub – mucous cleft palate
- หากพบภาวะปากแหวงเพดานโหว ใหบันทึกวาเปนปากแหวงเพดานโหว หรือปากแหวงอยางเดียว
หรือเพดานโหวอยางเดียว และเปนขางเดียวหรือสองขาง
- ในภาวะปากแหวง ควรวัดความกังวลกวางของรอยแหวง เพื่อแบงระดับความรุนแรง หากรอย
แหวงกวางกวา 1 เซนติเมตร ทารกนั้นควรไดรับการรักษาเบื้องตนกอนการผาตัดซอมแซม
- ในภาวะเพดานโหว ควรระบุวาเปนที่เพดานสวนไหนถึงสวนไหน
• การประเมินการดูดนม
- ประเมินความยากลําบากในการดูดนมและการกลืน
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• การประเมินโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
- ทารกที่มีภาวะปากแหวงเพดานโหวทุกราย ควรไดรับการตรวจโดยแพทยผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมิน
วามีความผิดปกติอื่นๆ 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
ผูปวยที่มีทงั้ ปากแหวงเพดานโหว
• การดูแลเรื่องการดูดนม
- ควรไดรับการดูแลเรื่องการดูดนมจากพยาบาลผูเชี่ยวชาญ
- ทารกที่มีเพดานโหวมักจะไมสามารถดูดนมได
- สามารถใหดูดนมแมได แตตองมีพยาบาลผูเชี่ยวชาญคอยแนะนําและประเมินวาทารกน้ําหนัก
ขึ้นตามเกณฑหรือไม
- เนื่องจากทารกกลุมนี้เวลาดูดจะมีการไหลยอนออกทางจมูกได ดังนั้นหากปอนนมดวยขวดนม
จะตองใช จุก นมพิเศษ และขวดนมตองเปน ขวดนิ่ม สามารถบีบตามขวดตามจัง หวะการกลื น
ของทารกไดและไมควรปอนนมนานเกิน 30 นาที เพราะทารกอาจเหนื่อยเกินไปได
• การดูแลทางเดินหายใจ
- หากมีอาการทางเดินหายใจอุดตันรุนแรง จําเปนตองไดรับการแกไขทันที
- ทางเดินหายใจสวนบนอุดตันที่สัมพันธกับ Pierre-Robin Sequence จะไดรับการรักษาดวย
nasopharyngeal trumpet และ / หรือ nasal CPAP.
- ประมาณ 1 ใน 4 ของทารกที่มีขากรรไกรลางเล็ก (micrognathia) ลิ้นจะไปอุดกั้นทางเดิน
หายใจ ซึ่งอาจจําเปนตองใสทอชวยหายใจ
- การผาตัดแกไขปญหาการอุดกั้นทางเดินหายใจในทารกที่มีขากรรไกรลางเล็ก ประกอบดวย การ
ผ า ตั ด เลาะพั ง ผื ด ที่ ลิ้ น การผ า ตั ด ยกฐานลิ้ น ไปทางด า นหน า และเป ด ทางเดิ น หายใจ
(mandibular distraction osteogenesis) และการผาตัดเจาะหลอดลม (tracheostomy) ซึ่งจะทํา
tracheostomy ในกรณีที่วิธีอื่นไมไดผล
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• การรักษาตามชวงอายุ
แรกเกิด – 3 เดือน : เปนชวงของการดูแลรักษากอนทีจ่ ะผาตัดแกไข
- 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 : เปนชวงของการผาตัดแกไขปากแหวง และอาจมีการผาตัด myringotomy
tympanostomy tube (T – tube)
- ในกรณีที่รอยแหวงเล็กกวา 1 เซนติเมตร : สามารถทําการผาตัดใหที่อายุประมาณ 3 เดือน โดยไม
ตองทําการซอมแซมเบื้องตน
- กรณีที่รอยแหวงกวางกวา 1 เซนติเมตร : หลังไดรับการรักษาซอมแซมรอยแหวงเบือ้ งตนในชวง
อายุแรกเกิด – 3 เดือนแลว จะไดรับการผาตัดแกไขตอไปในชวงอายุนี้
- หลังจากทารกไดรับการตรวจ tympanograms และพบวามี Eustachian tube dysfunction
แลว ทารกควรไดรับการรักษาดวย bilateral myringotomy และใส T – tube (Shepard type)
- ตรวจการไดยนิ ทัง้ กอนและหลังใส T – tube
อายุ 10 – 14 เดือน : เปนชวงอายุที่ทาํ การผาตัดแกไขเพดานโหว และใส long – lasting T–Tubes ±
V–Y columellar advancement
- การผาตัดใส long – lasting T – tubes จะทําไปพรอมๆ กับการผาตัดแกไขเพดานโหว
- ตรวจการไดยนิ ทัง้ กอนและหลังใส T – tube
- V – Y columellar advancement จะทําไปพรอมๆ กันกับการผาตัดแกไขเพดานโหว ในกรณีที่มา
รกนั้นไมไดรับการักษาดวย PNAM หรือ รักษาดวย PNAM แลวยังดีขึ้นไมมาก
อายุ 2 – 5 ป : เปนชวงอายุของการฝกออกเสียงและฝกพูด ควรใหการรักษาโดยการฝกออกเสียงและ
ฝกพูด
- ควรให ก ารรั ก ษาโดยการฝ ก ออกเสี ย งและฝ ก พู ด หากตรวจพบว า มี ภ าวะ velopharyngeal
dysfunction (VPD)
- การผาตัดแกไข หากฝกออกเสียงและฝกพูดแลวไมไดผล อาจตองพิจารณาผาตัดแกไขรวมดวย ซึ่ง
การผ าตัดประกอบด วย 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 : เปนชวงอายุที่มีการผาตัดตกแตงผนังกั้นรูจมูก (septorhiniplasty) ± prior
orthodontics orthognathic surgery
- ในกรณีที่มกี ารสบฟนผิดปกติ จะตองไดรับการผาตัดแกไขใหฟนกรามมีการสบฟนปกติ ซึ่งการ
ผาตัดแกไขนี้จะตองทํากอนการผาตัด septorhinoplast
ผูปวยที่มีเพดานโหวอยางเดียว
• การดูแลเรื่องการดูดนม
- ควรไดรับการดูแลเรื่องการดูดนม จากพยาบาลผูเชี่ยวชาญ
- ทารกที่มีเพดานโหวมักจะไมสามารถดูดนมได
- สามารถใหดูดนมแมได แตตองมีพยาบาลผูเชี่ยวชาญคอยแนะนําและประเมินวาทารกน้ําหนัก
ขึ้นตามเกณฑหรือไม
- 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) ลิ้นจะไปอุดกั้นทางเดิน
หายใจ ซึ่งอาจจําเปนตองใสทอชวยหายใจ
- การผาตัดแกไขปญหาการอุดกั้นทางเดินหายใจในทารกที่มีขากรรไกรลางเล็ก ประกอบดวย การ
ผ า ตั ด เลาะพั ง ผื ด ที่ ลิ้ น การผ า ตั ด ยกฐานลิ้ น ไปทางด า นหน า และเป ด ทางเดิ น หายใจ
(mandibular distraction osteogenesis) และการผาตัดเจาะหลอดลม (tracheostomy) ซึ่งจะทํา
tracheostomy ในกรณีที่วิธีอื่นไมไดผล
• การรักษาตามชวงอายุ
อายุ 3 – 6 เดือน : เปนชวงของการผาตัด 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 : เปนชวงอายุที่ทาํ การผาตัดแกไขเพดานโหว และใส long–lasting T–Tubes
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- การผาตัดใส long–lasting T–tubes จะทําไปพรอมๆ กับการผาตัดแกไขเพดานโหว
- ตรวจการไดยินทั้งกอนและหลังใส T–tube
อายุ 2 – 5 ป : เปนชวงอายุของการฝกออกเสียงและฝกพูด
- ควรให ก ารรั ก ษาโดยการฝ ก ออกเสี ย งและฝ ก พู ด หากตรวจพบว า มี ภ าวะ 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 : เปนชวงอายุที่มีการผาตัด preparatory orthodontics ± orthognathic
- ในกรณีที่มกี ารสบฟนผิดปกติ จะตองไดรับการผาตัดแกไขใหฟนกรามมีการสบฟนปกติ
ผูปวยที่มีปากแหวงอยางเดียว
• การดูแลเรื่องการดูดนม
- ควรไดรับการดูแลเรื่องการดูดนมจากพยาบาลผูเชี่ยวชาญ
- ทารกที่มีเพดานโหวมักจะไมสามารถดูดนมได
- สามารถใหดูดนมแมได แตตองมีพยาบาลผูเชี่ยวชาญคอยแนะนํา และประเมินวาทารกน้ําหนัก
ขึ้นตามเกณฑหรือไม
- เนื่องจากทารกกลุมนี้เวลาดูดจะมีการไหลยอนออกทางจมูกได ดังนั้นหากปอนนมดวยขวดนม
จะตองใช จุก นมพิเศษ และขวดนมต องเป น ขวดนิ่ม สามารถบีบตามขวดตามจัง หวะการกลื น
ของทารกไดและไมควรปอนนมนานเกิน 30 นาที เพราะทารกอาจเหนื่อยเกินไปได
• การรักษาตามชวงอายุ
แรกเกิด – 3 เดือน : เปนชวงของการดูแลรักษากอนทีจ่ ะผาตัดแกไข
- หากรอยแหวงมีขนาดกวางกวา 1 เซนติเมตร ควรไดรับการซอมแซมปากแหวงเบื้องตน ดวยวิธี
pre–surgical lip taping หรือ oral appliances หรือ pre–surgical nasal alveolar
moulding (PNAM) เพื่อทําใหรอยแหวงแคบลง
อายุ 3 – 7 เดือน : เปนชวงของการผาตัดแกไขปากแหวง
- กรณีที่รอยแหวงเล็กกวา 1 เซ็นติเมตร สามารถทําการผาตัดใหที่อายุประมาณ 3 เดือน โดย
ไมตองทําการซอมแซมเบื้องตน
- กรณีที่รอยแหวงกวางกวา 1 เซ็นติเมตร หลังไดรับการรักษาซอมแซมรอยแหวงเบื้องตนในชวงอายุ
แรกเกิด – 3 เดือนแลว จะไดรับการผาตัดแกไขตอไปในชวงอายุนี้
อายุ 10 – 14 เดือน : เปนชวงอายุที่ทาํ การผาตัดแกไข 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 : เปนชวงอายุที่มีการผาตัดตกแตงผนังกั้นรูจมูก (septorhiniplasty) ± prior
orthodontics orthognathic surgery
- ในกรณีที่มีการสบฟนผิดปกติ จะตองไดรับการผาตัดแกไขใหฟนกรามมีการสบฟนปกติ ซึ่งการ
ผาตัดแกไขนี้จะตองทํากอนการผาตัด septorhinoplasty
การปองกันทัง้ ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ (Primary and secondry prevention)
มีการศึกษาพบวาใหวิตามินโฟลิกในหญิงวัยเจริญพันธุต ั้งแตกอนการตั้งครรภอาจชวยลด
อุบัติการณของปากแหวงเพดานโหวได
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บทที่ 6
ภาวะแขนขาพิการแตกําเนิด (Limb anomalies)
ภาวะแขนขาพิการแตกําเนิด (Limb anomalies) เปนความพิการของรางกายที่เห็นไดชัดตั้งแตหลัง
เกิ ด ตัว อย า งเช น โรคเท า ปุ ก (talipes
equinovarus
deformities) และโรคข อยึ ด แต กํ า เนิ ด
(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
อื่นๆ ที่อาจพบรวมกันได ซึ่งอาจเขาไดกลับกลุมอาการที่มีสาเหตุจากโรคทางพันธุกรรม
การรักษา
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 ทัง้ ในลูกคนตอไปและลูกของผูปวย ประมาณ
รอยละ 1-3 ซึง่ มากกวาประชากรทัว่ ไปเพียงเล็กนอย แตหากพบความผิดปกติของอวัยวะอืน่ รวมดวย
มีประวัติความพิการในครอบครัว ตองสงสัยความผิดปกติทางพันธุกรรม ควรสงตอแพทยเฉพาะทาง
เวชพันธุศาสตรเพื่อรับคําปรึกษาตอไป
การรักษา พิจารณาใหตอเมื่อความผิดปกตินั้นจํากัดความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน
การใชงาน การยืนเดิน ในแงการรักษาเพื่อความสวยงามอาจพิจารณาเปนรายๆ ไป
• ระยางคขาดหาย : พิจารณาใหอวัยวะเทียมในเวลาทีเ่ หมาะสมตามระดับพัฒนาการของเด็ก
o แขนเทียม พิจารณาใหเมื่อเด็กเริ่มถือของดวยสองมือ เริม่ นั่งทรงตัว หรืออายุประมาณหกเดือน
o ขาเทียม พิจารณาใหเมื่อเด็กเริ่มเกาะยืน หรืออายุประมาณหนึ่งขวบ
นอกจากนีก้ ารผาตัดตกแตงตอขาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการใชงาน และงายตอการใสอวัยวะเทียม
อาจพิจารณาเปนรายๆ ไป
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• นิ้วเกินหรือพัพง ผืดระหวางนิ
า ้ว รักษาโดยการผาตัด เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพกการใชงานและความ
สวยงาม
น าโรงเรียนเพื
น อ่ ลดปญหาทางจิตใจแลละสังคม
ควรพิจารณาาทําในวัยกอนเข
ควรสงตอผูปปวยใหกับแพทยเวชศาสตตรฟนฟู และ/หหรือ แพทยออรโธปดิกส ((ในกรณีตองไไดรับการ
ง น เพื่อเด็กจะได
จ เติบโต เรียนรู มีพัฒนาการควบคูคูไปกับอวัยวะเทียม จนสาามารถใช
ผาตัด) กกอนเวลาขางต
งานอวัยวะเทียมทํากิจวัตรตางๆ ได
ไ อยางมีประะสิทธิภาพ มีการติดตามออยางตอเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนขนาด
แ
ยวะเที
ว ยมใหเหมมาะสมตามกการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ตลอดจจนการเขาสูสัส งั คม
และรูปแบบของอวั
การปองกั
ง น ทั้งระดัับปฐมภูมิและทุ
ล ตยิ ภูมิ (primary
(
andd secondaryy preventionn)
มีการศึกษาพพบวาการใหวิวติ ามินรวมแลละโฟลิกในหญิงวัยเจริญพัพนธุตั้งแตกออนตั้งครรภอาจช
า วยลด
อุบัติการรณของแขนขาพิการแตกําเนิดได
รูปตัวอยยางแสดงคววามพิการแตตกาํ เนิดของแขนขา

รูปที
ป ่ 6-1 แขนหหรือมือขาด (Q71 Reducttion defects of upper lim
mb)

รูปที่ 6-2 นิว้ มือเกิน (Q699 Polydactylyy)
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รูปที่ 6-3 นิวมื
ว้ อขาด (Q771 Reductionn defects off upper limb)

รูปที
ป ่ 6-4 นิว้ มือติดกัน (Q770 Syndactyyly)

รูปที่ 6-6 เทาปุก
(Q666 Congenittal deformitiees of feet)

รูปที่ 6-5 ขาหรือเททาขา
o lower limbb)
(Q72 Reductioon defects of
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รูปที่ 6-7 นิว้ เท
เ าเกิน (Q699 Polydactyly)

รูปที
ป ่ 6-8 นิว้ เททาติดกัน (Q770 Syndactyyly)

รูปที่ 6-9 นิวเท
ว้ าขาด (Q772 Reductioon defects off lower limb))
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แนวทางการดูแลผูปวยความพิการแตกําเนิดของแขนขา
1

3

พบเด็กที่มีความพิการแตกําเนิดของแขนขา
2

ไมมีความผิดปกติ
ของอวัยวะอื่น

4
ตรวจรางกายอยางละเอียดเพื่อหา

มีความผิดปกติ

ความผิดปกติของอวัยวะสวนอื่น

ของอวัยวะอื่น

5
6

สงตอกุมารแพทยเพื่อวินิจฉัยวาเขาไดกับกลุมอาการใด

จดทะเบียนความพิการแตกําเนิด

7

ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตร
8

9

11

ขาหรือเทาขาด

สงตอกอนอายุ 1 ป
10

12

สงตอกอนอายุ 6 เดือน

แพทยเวชศาสตรฟนฟู
พิจารณาใหกายอุปกรณเทียม
16

18

13

แขนหรือมือขาด

19

14

Yes

ผาตัดแกไขความพิการ
กอนอายุ 6 เดือน

ฝกฝนการใชงานและติดตามอยางตอเนื่อง
ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรซ้ํา
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นิ้วมือหรือเทาติดกันหรือเกิน
แพทยออรโธปดิกส
พิจารณาผาตัด

15

เปนอุปสรรคตอการใชงาน

17

No

ผาตัดเพื่อความสวยงาม
กอนเขาโรงเรียน

รายละเอียด
รายละเอียดงาน
1. พบเด็กที่มีความ
พิการแตกําเนิด
ของแขนขา

ผูรับผิดชอบ

- ผูปวยพิการแขนขาที่พบในชุมชน ไดรับการสงตัวมารักษาในโรงพยาบาล อสม./เจาหนาที่รพ.สต./แพทย/
- ทารกแรกเกิดที่มีพิการแขนขาไดรับการสงปรึกษากุมารแพทย
สูติแพทย รพ.ชุมชน/รพ.ทั่วไป

- การตรวจรางกาย ควรตรวจรางกายอยางละเอียดเพื่อคนหาความผิดปกติ
ของอวัยวะอื่นๆ ที่อาจพบรวมดวย และบันทึกความผิดปกติโดยใหบันทึก
แพทย/กุมารแพทย รพ.ชุมชน/
ลักษณะความผิดปกติของแขนขา ตําแหนงของความผิดปกติ ขางเดียว
รพ.ทั่วไป
หรือ 2 ขาง
- จดทะเบียนความพิการแตกําเนิดและบันทึกขอมูลเพิ่มตน
แพทย/กุมารแพทย รพ.ชุมชน/
3. ไมมีความผิดปกติ
- ตรวจรางกายไมพบความผิดปกติของอวัยวะอื่นใหขามไปขอ 6
ของอวัยวะอื่น
รพ.ทั่วไป
- ถาตรวจรางกายพบความผิดปกติของอวัยวะอื่นรวมดวยสงปรึกษากุมาร แพทย/กุมารแพทย รพ.ชุมชน/
4. มีความผิดปกติ
ของอวัยวะอื่น
แพทยเพื่อใหการวินิจฉัยกลุมอาการเพิ่มเติม
รพ.ทั่วไป
- กุมารแพทยซักประวัติเพื่อหาปจจัยเสี่ยง
• ประวัติกรรมพันธุ วามีบุคคลอื่นในครอบครัวมีความผิดปกติของแขนขา
รวมดวยหรือไม
• ประวัติการไดรับสารกอวิปรูปในระหวางการตั้งครรภ เชน ยาปรับ
ประจําเดือน ยาขับเลือด, ยารักษามะเร็ง, ประวัติการดื่มสุราและสูบ
บุหรี่ ยากันชัก
5. สงตอกุมารแพทย
กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ
เพื่อวินิจฉัยวาเขา
• ประวัติการเจ็บปวยระหวางการตั้งครรภ เชน เปนไขออกผื่น, เปน
ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.
ไดกับกลุมอาการ
โรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง เปนตน
มหาวิทยาลัย
ใด
- ตรวจรางกายอยางละเอียดเพื่อคนหาความผิดปกติของอวัยวะอื่นๆ ทีอ่ าจ
พบรวมดวย และบันทึกความผิดปกติโดยใหบันทึกลักษณะความผิดปกติ
ของแขนขา ตําแหนงของความผิดปกติ ขางเดียวหรือ 2 ขาง
- ในกรณีที่พบความผิดปกติหลายอยาง และไมสามารถใหการวินิจฉัยได
ควรสงปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญทางพันธุศาสตรหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา
ที่เกี่ยวของ
- จดทะเบียนความพิการแตกําเนิด บันทึกขอมูลเพิ่มเติมตอจาก
กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ
สถานพยาบาลตนทาง
6. จดทะเบียนความ
ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.
พิการแตกําเนิด
- รวบรวมแบบฟอรมบันทึกความพิการแตกําเนิดสงมายังแตละศูนยทุก
มหาวิทยาลัย
2-4 เดือน ไดแก
2. ตรวจรางกายอยาง
ละเอียด เพื่อหา
ความผิดปกติของ
สวนอื่น
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7. ใหคําปรึกษาทาง
พันธุศาสตร

รายละเอียดงาน
• 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 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
• สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร
- ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรแกครอบครัว โดยครอบคลุม
• ธรรมชาติของโรค
• โอกาสเกิดซ้ํา
• ภาวะแทรกซอน
• การตรวจคัดกรองกอนคลอด

8. ขาหรือเทาขาด

- พบความพิการของขาหรือเทาที่ขาดใหการดูแลตามขอ 9

9. สงตอกอนอายุ 1
ป

- สงตอแพทยเวชศาสตรฟนฟูกอนอายุ 1 ป เพือ่ พิจารณาใหกายอุปกรณ
เทียม

10. แพทยเวชศาสตร
- แพทยเวชศาสตรฟนฟูพิจารณาทํากายภาพบําบัดและใหกายอุปกรณ
ฟนฟูพิจารณาให
เทียมที่เหมาะสม
กายอุปกรณเทียม
11. แขนหรือมือขาด

- พบความพิการของแขนหรือมือที่ขาดใหการดูแลตามขอ 12

12. สงตอกอนอายุ 6
เดือน

- สงตอแพทยเวชศาสตรฟนฟูกอนอายุ 6 เดือน เพื่อพิจารณาใหกาย
อุปกรณเทียม

13. นิ้วมือหรือเทา
ติดกันหรือเกิน

- พบความพิการของมือหรือเทามีลักษณะติดกันหรือเกิน ใหสงตอแพทย
ออรโธปดิกสเพื่อพิจารณาผาตัดแกไข
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ผูรับผิดชอบ

กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ
ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย
กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ
ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย
กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ
ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย
แพทยเวชศาสตรฟนฟู รพ.ศูนย/
รพ.มหาวิทยาลัย
กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ
ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย
กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ
ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย
กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ
ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย

รายละเอียดงาน
14. แพทยออรโธป
ดิกสพิจารณา
ผาตัด
15. เปนอุปสรรคตอ
การใชงาน
16. ผาตัดแกไขความ
พิการกอนอายุ 6
เดือน

17. ผาตัดเพือ่ ความ
สวยงามกอนเขา
โรงเรียน
18. ฝกฝนการใชงาน
และติดตามอยาง
ตอเนือ่ ง

19. ใหคําปรึกษาทาง
พันธุศาสตร

ผูรับผิดชอบ

- แพทยออรโธปดิกสพิจารณาการผาตัดโดยคํานึงถึงการใชงานของอวัยวะ แพทยออรโธปดิกส รพ.ศูนย/รพ.
เปนหลัก และเลือกผาตัดในชวงอายุที่เหมาะสม
มหาวิทยาลัย
- แพทยออรโธปดิกสประเมินความผิดปกติวาเปนอุปสรรคตอการใชงาน
ของมือและเทาหรือไม
- ถาไมเปนอุปสรรคขามไปขอ 17
- ถาแพทยออรโธปดิกสประเมินความผิดปกติแลววามีอุปสรรคตอการใช
งานของมือและเทา พิจารณาผาตัดแกไขกอนอายุ 6 เดือน
- ปรึกษากุมารแพทยและวิสัญญีแพทยเพื่อการดูแลกอนและหลังการผาตัด
ในกรณีที่มีความผิดปกติรวมอืน่ ๆที่เพิ่มความเสี่ยงตอการผาตัด
- ถาแพทยออรโธปดิกสประเมินความผิดปกติแลววาไมมีอปุ สรรคตอการใช
งานของมือและเทา และบิดามารดารวมถึงตัวผูปวยตองการแกไขเพื่อ
ความสวยงาม จึงพิจารณาผาตัด
- ปรึกษากุมารแพทยและวิสัญญีแพทยเพื่อการดูแลกอนและหลังการผาตัด
ในกรณีที่มีความผิดปกติรวมอืน่ ๆที่เพิ่มความเสี่ยงตอการผาตัด
- ติดตามการรักษา ฟนฟู
- เฝาระวังภาวะแทรกซอน
- ใหการดูแลรักษาความผิดปกติของอวัยวะอืน่ ๆ ที่พบรวมถามี
- ทบทวนความเขาใจเกี่ยวกับตัวโรค
- ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรซ้ําแกครอบครัว โดยครอบคลุม
• ธรรมชาติของโรค
• โอกาสเกิดซ้ํา
• ภาวะแทรกซอน
• การตรวจคัดกรองกอนคลอด
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แพทยออรโธปดิกส รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย
กุมารแพทย/วิสญ
ั ญีแพทย/
แพทยออรโธปดิกส รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย
กุมารแพทย/วิสญ
ั ญีแพทย/
แพทยออรโธปดิกส รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย
กุมารแพทย/แพทยเวชศาสตร
ฟนฟู/แพทยออรโธปดิกส รพ.
ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย

กุมารแพทย/แพทยเวชพันธุ
ศาสตร รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย

บทที่ 7
ภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (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
ซ้ําอีกในครอบครัวจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
อาการ ภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) แสดงอาการในผูช ายเทานัน้ แรกเกิดแข็งแรงสมบูรณ รูปรางหนาตา
ปกติ มีพัฒนาการสมวัยมาตลอดทั้งดานรางกาย กลามเนื้อและสติปญญา แตจะเริ่มมีการเสื่อมตายของใยกลามเนื้อ
ตั้งแตหลังเกิด แตอาการออนแรงจะเห็นชัดเมื่ออายุ 3-5 ป โดยเริ่มออนแรงทีก่ ลามเนื้อตนขาเปนอันดับแรก เดินแลวลม
บอย วิ่งไมถนัด มีขาปด เดินเขยงหรือปลายเทาจิกพืน้ หลังแอน พบนองโตมากขึน้ นั่งลงกับพื้นแลวลุกขึน้
ไมได ตองใชมือชันพืน้ ชันเขาลุกขึน้ ยืน ดังแสดงในรูปที่ 7-1
เปนลักษณะเฉพาะชวนใหสงสัย ภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)
“ทาชันเขา”

รูปที่ 7-1 ทาชันเขาในผูป ว ยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)
เมื่ออายุ 8-9 ป กลามเนื้อออนแรงที่ขาเปนมากขึ้นจนลุกขึ้นเองไมไหว กาวเดินไมได กลามเนื้อขาจะฝอลีบไป
จนอายุประมาณ 10-16 ป จะเดินดวยตัวเองไมไหวตองใชรถเข็น และนอนบนเตียง
ระยะทายของโรคผูปวย อยูในชวงอายุ 18-25 ป จะมีการลีบฝอกับทุกกลามเนื้ออื่นๆ ในรางกาย จะไมมีแรงทั้ง
แขนขา ตองนอนอยูบนเตียง การรับรู การพูดคุยยังคงเปนปกติ และมักมีกลามเนื้อหัวใจบีบตัวไมดี ทําใหมีอาการเหนื่อย
และขาบวม ตัวบวม กลามเนื้อซี่โครงและกระบังลมทํางานผิดปกติ ทําใหหายใจไมไหว ไมมีแรงหายใจ ไอไมออก เสมหะ
คั่งคางในปอด และเสียชีวิตจากภาวะแทรกซอน คือ ปอดอักเสบ หัวใจวาย เปนตน
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การวินิจฉัยผูปวยชาย ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 1.อาการของผูปวยชายอายุต่ํากวา 15 ป รวมกับประวัติครอบครัวมีผูปวย
เพศชายคนอื่นอีกในครอบครัว โดยอาจเปนพี่นองเพศชายของผูปวยเอง พี่ชายนองชายของแม พี่ชายนองชายของยาย
หรือเปนญาติทางแมแบบอื่นๆ คลายในแผนภูมิครอบครัวที่แสดงในรูปที่ 7-5

16-20 ป

13 ป
18-25 ป

17 ป

6 ป
18-25 ป

รูปที่ 7-2 แสดงระยะตางๆ ของภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)
2.อาการของผูปวยชายอายุต่ํากวา 15 ป รวมกับผลตรวจเลือด (ตรวจเอนไซมกลามเนื้อ และ/หรือ ยีนของโรค
พันธุกรรม)
การวินิจฉัยหญิงเปนพาหะ
1. จากประวัติครอบครัว
2. จากการตรวจเลือด
- CPK level แมนยํารอยละ 60 ไมสามารถใชวินิจฉัยกอนคลอดได
- ตรวจยีน แมนยํารอยละ 99 ใชประโยชนในการวินิจฉัยกอนคลอดได ดังนั้นแนะนําผูหญิงที่เปนพี่นองของ
ผูปวยและพี่นองผูหญิงของแมตรวจยีนทุกคน
การรักษาผูป ว ย
• การรักษาใหหายขาด ปจจุบัน ยังไมมีวิธีรักษาภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) ใหหายเปนปกติได
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• การรักษามุงเนนการดูแลคุณภาพชีวิต เฝาระวังและปองกันภาวะแทรกซอน ซึ่งจะชวยชะลอความรุนแรงของโรค
ใหดําเนินชาลง ในระยะทายผูปวยมักตองใชรถเข็น ตอมาตองนอนเตียงและใชเครื่องชวยหายใจในที่สุด
• การใชยา เชน ยากลุมสเตียรอยด อาจชวยเพิ่มแรงและความแข็งแรงของกลามเนื้อ และทําใหเดินตอไปไดอีก 2-3 ป
การใชยาใหอยูในดุลยพินิจของแพทย
• กายภาพบําบัดและเวชศาสตรฟนฟู เปนสิ่งที่สําคัญ เพื่อชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และทํากิจวัตรประจําวันได
นานที่สุดเทาที่จะทําได ขอยึดติดชาลง เชน การออกกําลังกายเบาๆ วายน้ํา การนวดสัมผัส ชวยทําใหกลา มเนื้อ
ยืดหยุนไมหดเกร็ง ปองกันการติดยึดของขอเพื่อยืดเวลาการเดินแกผูปวยไดบาง การใชกายอุปกรณชวยใหผูปวย
ดูแลตัวเองในกิจวัตรประจําวันไดดีขึ้น
• การตรวจสมรรถภาพปอด และการทํางานของหัวใจ เปนระยะ เพื่อติดตามความรุนแรงของโรคใหไดรับ
การเตรียมการรักษาภาวะแทรกซอนที่เกิดตามมา
• การดูแลผูปวยทั้งทางกายและใจ ใหมีความสุขกายและสุขใจ ถือเปนเปาหมายสําคัญ ครอบครัว คุณครูและเพื่อน
มีบทบาทสําคัญ ในระยะแรกของโรคผูปวยสามารถไปโรงเรียนไดเหมือนเดิม เนื่องจากความคิดอานปกติ เพียงแต
เดินลําบาก ขึ้นบันไดไมได การไดกําลังใจและความเขาใจจากคนรอบขางทําใหผูปวยมีสภาพจิตใจที่เขมแข็งเปนสิ่ง
สําคัญที่สุด
• 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 เปดโอกาสหรือชี้ชองทางใหผูปวยไดทําประโยชนแกผูอื่น และมีสวนรวมในกิจกรรมที่
สรางความรูสึกมีคุณคาแกผูปวย และทําใหผูปวยไมรูสึกเบื่อหนายที่ตองอยูแตบาน เชน การเขารวมกลุมชมรมผูพิการ
ทําของหรือหัตถกรรมขายได ในขณะที่ผูปวยยังคงใชแขนและมือได
การถายทอดทางพันธุกรรม
ภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) ไมใชโรคติดตอหรือติดเชื้อ ดังนั้นไมติดตอจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง
ผานการอยูรวมกันในบาน ในโรงเรียนหรือในชุมชน ไมติดตอผานทานอาหารหรือใชขาวของรวมกันแตอยางใด
ภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) เปนโรคทางพันธุกรรม หมายถึง โรคที่มีสาเหตุจากสารพันธุกรรมใน
รางกายผิดปกติ และสามารถที่จะสงทอดสารพันธุกรรมที่ผิดปกตินี้ไปใหบุตรได โรคนี้จะแสดงอาการในผูชายเทานั้น
ในผูหญิงจะไมแสดงอาการ แตจะเปนพาหะหรือมียีนแฝงอยูและสามารถถายทอดสารพันธุกรรมผิดปกติไปยัง
51

บุตรได ซึ่งทําใหเกิดภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) ซ้ําอีกในครอบครัวได 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
การวินิจฉัยทารกในครรภ แตละครอบครัวมีชนิดของการกลายพันธไมเหมือนกัน ดังนัน้ จะตองรูชนิดของ
การกลายพันธุของยีนในครอบครัวนั้นกอน โดยทัว่ ไปอาจใชเวลา 1-3 เดือนกวาจะตรวจพบชนิดการกลายพันธุในแต
ละครอบครัว และเมื่อรูชนิดการกลายพันธุแลวในครอบครัวนั้นก็จะใชเวลาเพียง 1-2 สัปดาห ในการตรวจวินิจฉัยทารก
ในครรภเทานัน้ ดังนัน้ ไมควรรอใหตั้งครรภแลวคอยสงปรึกษาแพทยพนั ธุกรรม แตควรสงตรวจตั้งแตผูปวยยังมีชีวิตอยู
หรือหากเสียชีวิตแลวก็ตรวจยีนหรือญาติเพศหญิงทางฝายมารดา กอนที่แตละคนจะตั้งครรภ
การใหคาํ แนะนําทางพันธุศาสตร
ภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) เปนโรคทางพันธุกรรม คือมีความผิดปกติของ “ยีนดิสโทรฟน” ซึ่งอยูบน
โครโมโซมเอ็กซ (X) มีการถายทอดแบบยีนดอยบนโครโมโซมเอ็กซ (X-linked recessive)
ในรางกายคนเรา ถาเปนผูชายจะมีโครโมโซมเพศเปน เอ็กซวาย (XY) สวนผูหญิงมีโครโมโซมเพศเปน เอ็กซเอ็กซ
(XX)
XY

XX
ผูชายปกติ
ผูหญิงปกติ
ผูชายปกติมีโครโมโซมเพศเปน เอ็กซวาย (XY) คือ มีเอ็กซเพียงตัวเดียว เมื่อมียีนดิสโทรฟนผิดปกติแลวก็
จะกอใหเกิดโรค จึงทําใหภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) เกิดขึ้นเฉพาะกับผูชายเทานั้น
ผูหญิงปกติมีโครโมโซมเพศเปน เอ็กซเอ็กซ (XX) คือ มีเอ็กซ 2 ตัว ถามียีนดิสโทรฟนผิดปกติบนเอ็กซ 1 ตัวก็จะ
ไมมีอาการ ดังนัน้ ผูหญิงจึงไมเปนโรค แตจะเรียกผูหญิงเหลานีว้ ามียีนแฝงหรือเปนพาหะของโรค

XY
ผูชายเปนโรค

XX
ผูหญิงเปนพาหะหรือมียนี แฝง
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โครโมโซมแตละคูของคนเรา จะไดรับมาจากบิดา 1 แทง และจากมารดา 1 แทง ดังนั้น ผูหญิงที่มียีนแฝงจะมี
โอกาสสงยีนดิสโทรฟนที่ผิดปกติบนโครโมโซมเอ็กซ (X) นี้ไปใหบุตรได 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

รูปที่ 7-3 แผนภูมิแสดง ลําดับการตรวจเลือดหายีนแฝงในครอบครัวภาวะกลามเนือ้ เสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)
ทางเลือก คือเจาะเลือด ผูปวย มารดา และยาย ตั้งแตครั้งแรกเลยถาทําได
• ผูชายที่เปนโรคมักจะไมมีครอบครัว เนื่องจากเจ็บปวยและมักเสียชีวิตกอนวัยที่จะแตงงาน แตหากมีบุตรถามีบุตรชาย
ก็ไมเปนโรคเนื่องจากใหโครโมโซมวายแกบุตรชาย ถามีบุตรสาวก็จะเปนพาหะทุกคน
• ผูหญิงที่มียีนแฝงหรือเปนพาหะนั้นมีโอกาสเสี่ยงของลูกที่จะเปนโรคดังแสดงในรูปที่ 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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XY

XX

XY

XY

XX

บุตรชายปกติ

บุตรชายเปนโรค

บุตรสาวปกติและ
ไมเปนพาหะโรค

XX
บุตรสาวปกติแตเปนพาหะ

รูปที่ 7-4 แผนภูมิแสดงโอกาสเสี่ยงของการมีบุตรเปนภาวะกลามเนื้อเสือ่ มพันธุกรรม (ดูเชน) หากผูหญิงมียีนแฝง
กรณีที่มีผูปวยหลายคนในครอบครัว ดังแสดงในรูปที่ 7-5 แสดงใหเห็นวา เริ่มจากผูปวยคนแรก (ลูกศรที่ 1) ที่
ไดรับการวินิจฉัยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) จากอาการและยืนยันดวยการตรวจยีน จากผูปวยหนึ่งคนทําให
สามารถคนหายีนผิดปกติในสมาชิกผูหญิงในครอบครัววามียีนแฝงที่ตําแหนงนั้นหรือไม ดังนี้
• แมและพี่สาวของผูปวยมียีนแฝง ซี่งมีโอกาสที่ทั้งสองคนจะมีบุตรชายเปนภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) หรือ
ลูกชายปกติก็ได หากมีบุตรสาวมักจะไมเปนโรค
• นองสาวของผูปวย ไมมียีนแฝง ทําใหสามารถบอกไดวานาจะไมมีลูกเปนภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)
• นองชายคนเล็กที่อายุ 5 เดือน หากไมไดตรวจเลือดหรือตรวจยีนเราจะยังไมรูวาจะเปนโรคนี้หรือไมจนกวาจะอายุ 3-4
ปที่ผูปวยจะเริ่มแสดงอาการ แตในเด็กชายรายนี้หากตองการรูลวงหนาก็สามารถตรวจยีนเพื่อยืนยันวาเปนหรือไมเปน
โรคได การรูลวงหนากอนแสดงอาการอาจมีประโยชนในกรณีที่มียาปองกันการเกิดแสดงอาการในอนาคต แตถาไมมี
ยาดังกลาวการรูลวงหนาก็อาจทําใหครอบครัวยิ่งกังวลใจทุกขใจลวงหนาเชนกัน ดังนั้นทั้งแพทยและครอบครัว
จําเปนตองชั่งน้ําหนักวาจะตรวจกอนแสดงอาการดีหรือไม ผลดีผลเสียอยางไร ทําใจรับไดหรือไม
• ลูกพี่ลูกนองของผูปวยไดรับการตรวจวามียีนแฝง (ลูกศรที่ 2) และขณะนี้ตั้งครรภได 4 เดือน ไดแจงขอมูลการมียีนแฝง
นี้แกสูติแพทยตั้งแตแรกที่ฝากครรภ จึงไดรับการเจาะน้ําคร่ําเพื่อสกัดดีเอ็นเอตรวจยีนของทารกในครรภวาเปนภาวะ
กลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) หรือไม เพื่อการตัดสินใจทางเลือกในการดูแลบุตรในครรภตอไป
• จากตัวอยางดังกลาว ชี้ใหเห็นประโยชนของการตรวจหาสารพันธุกรรมในภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) ตอ
สมาชิกในครอบครัวจนถึงญาติพี่นองในตระกูล เพื่อใหมกี ารวางแผนลวงหนา และปองกันการเกิดภาวะกลามเนือ้
เสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) ซ้ําอีกในครอบครัว
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XY ผูชายปกติ

XY ผูชายเปนโรค

XX ผูหญิงปกติ XX ผูหญิงมียีนแฝง
XY

XX

XX
XY
ตั้งครรภ 4 เดือน
เจาะตรวจน้ําคร่ํา
เพื่อคนหาโรคตั้งแตอยูในครรภ
2

XY

XX

XX

XY

XY

XX

XY

XX

XY

อายุ 25 ป

ผูปวยคนแรก
1

ที่มาพบแพทย

XY

XX

เด็กชาย
อายุ 5 เดือน
รอผลตรวจ

รูปที่ 7-5 แผนภูมิแสดงตัวอยางครอบครัวผูปวยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) แสดงใหเห็นหญิงที่มยี นี แฝงและการเกิดโรคซ้ําในตระกูล
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แนวทางการดูแลผูปวยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)
พบผูปวยสงสัยกลามเนื้อเสือ่ มพันธุกรรม (ดูเชน)
สงตรวจเอนไซมกลามเนื้อ CPK

CPK สูง นาจะเปนกลามเนือ้ เสื่อม
พันธุกรรม (ดูเชน) รอผลตรวจยืนยัน

CPK ปกติ ไมใชกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดู
ดูแล/สงตอตามระบบที่มีอยู

จดทะเบียนความพิการแตกําเนิด
เก็บเลือดสง รร.แพทยทที่ ําการตรวจได***
ไมเปน

รอรับใบยืนยันการเปนโรคของผูปวย
เปน

ติดตามเจาะเลือดแมและพี่นองเพศหญิง
ของแม
XX
• โอกาสเสีย่ งบุตรเปนโรคแตละทองรอยละ 25
• แนะนําเจาะน้าํ คร่ําที่โรงพยาบาลนั้นสงมา
ตรวจยีนที่หองปฏิบัติการพันธุศาสตร
เพื่อวินิจฉัยโรคของทารกในครรภทุกครรภ
• ทันทีที่รวู าตัง้ ครรภ ใหติดตอแพทยผูชยี่ วชาญ
ใน รร.แพทย

รอรับผลตรวจของผูหญิง พรอมบัตร
ประจําตัวของผูหญิงวาเปนหรือไมเปน
พาหะ ซึ่งจะมีคําแนะนําในบัตร
ใหคําแนะนําตามในบัตร
ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตร
ฟนฟู
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• แพทย ตรวจรางกาย สั่งตรวจระดับเอนไซมกลามเนื้อ (CPK;creatine phosphokinase) ชักประวัติ
แผนภูมิครอบครัว สั่งเจาะเลือดเพื่อสงมาสวนกลางเพื่อตรวจยีน
ถามี Æ เก็บเลือดผูปวย แม ยาย และพีน่ องที่เปนหญิงของแม
ถาไมมี Æ เก็บเลือดผูปวย แม (ถาเก็บเลือดยายงายก็เก็บมาดวย)
• พยาบาลวิชาชีพ (ที่ไดรับการอบรม) ชักประวัติแผนภูมิครอบครัวหากแพทยไมสะดวก ลงทะเบียน
- รอรับทราบผลตรวจของครอบครัวนั้น หากหญิงคนใดทีค่ วรไดรับการตรวจยีนแตยงั ไมไดตรวจ
ใหติดตอพยาบาลประจําโครงการเพื่อเก็บเลือดตรวจ
- ติดตามแนะนําใหผูปว ยไดรับการฟน ฟูในชุมชน
- ติดตามผูหญิงในครอบครัว ดูตามบัตรผลตรวจพาหะ
o ถาไมเปนพาหะใหฝากและคลอดตามปกติ
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 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร
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รูปที่ 7-6 ภาพแนะนําการกายภาพและกิจกรรมบําบัดที่เหมาะสมกับผูปวยในแตละชวงของโรค

▪ ออกกําลังกายขยายปอด
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▪ บางเวลาใชผารัดตัวไวกับเกาอี้

ที่รองขอศอกชวยใหขยับแขน
ทํากิจกรรมไดดีขึ้น ตักขาวกินเองได
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ถุงทราย

เฝอก
ครึ่งฝา
รอง
ขอเทา

ถุงทราย
▪ เฝอกพลาสติกแบบครึง่ ฝา
หมอนรอง

เวลานอนพักหรือหลับ ใหใชถุงทรายทับที่ขอ
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การดูแลชวยเหลือผูปวยและครอบครัวดานจิตใจ
ภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) เปนความเจ็บปวยเรื้อรัง และเปนวิกฤตที่รุนแรงของ
ทั้งครอบครัว มีผลตอสภาพจิตใจและรางกายของผูปว ยอยางมาก เนื่องจากผูปว ยเปนเด็กอยูในวัยกําลัง
เจริญเติบโตและพัฒนาการทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม การเจ็บปวยที่เกิดขึ้นมิไดมีผลเฉพาะ
ตอตัวเด็กปวยเทานัน้ แตยงั จะมีผลกระทบตอสมาชิกทุกคนในครอบครัวดวย เนือ่ งจากเด็กเปนที่รักและ
เปนจุดศูนยกลางความสนใจของทุกคนในครอบครัว การเจ็บปวยดวยโรคนี้จึงเปนภาวะคุกคาม และ
กอใหเกิดความเครียดสําหรับตัวผูปวยเองและทุกคนในครอบครัว
ผลกระทบตอผูปวยภาวะกลามเนื้อเสือ่ มพันธุกรรม (ดูเชน)
1. ดานรางกาย การเจริญเติบโตอาจปกติ แตจะขาดโอกาสในการพัฒนารางกาย เพราะมีสาเหตุจาก
การที่สภาวะของโรคดําเนินไปและจากการเกิดภาวะแทรกซอน ระยะเวลาที่เจ็บปวยยาวนาน การกลับ
เขารับการรักษาซ้ําแลวซ้ําอีก การเผชิญตอการติดเชื้อบอยๆ และจากยาที่ใชรักษาโรค หรือมีความ
พิการบกพรองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตองใชเวลาในการรักษาโรคนาน ผูปวยจะถูกจํากัดการออกกําลังกาย
ทําใหขาดโอกาสตางๆ เมื่อเทียบกับเด็กอื่นๆ ที่มีรางกายสมบูรณ การเจริญเติบโตที่มีความพิการ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 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
พิการบกพรองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตองหยุดเรียน ถูกจํากัดการเคลื่อนไหว เปนตน สิ่งเหลานี้จะสงผลตอ
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” ถามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลนไปในน้ํา น้ําจะกระเพื่อมและขยาย
วงออกไปเรื่อยๆ เชนเดียวกันกับครอบครัว การที่มีผูปวยเปนภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) เพียง
1 คน ยอมสงผลทุกดานคือชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะตองเสียสละเวลามาดูแลผูปวยมากขึ้น
ตามอาการของโรค การทํามาหากินก็ยอมฝดเคือง รายไดก็ตองนอยลง กอใหเกิดความเครียด อารมณและ
จิตใจเปลี่ยนแปลง อาจทําใหความสัมพันธในครอบครัวและการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นเสียได
ปฏิกิรยิ าของบิดา-มารดาเมื่อทราบวาลูกปวยเปนภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)
ระยะที่ 1 ช็อคและปฏิเสธ (Shock and Denial) เปนปฏิกิริยาปกติที่เมื่อบิดามารดาทราบวา
บุตรของตนเองเปนภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) มักจะตกใจและรับไมได ยิ่งถาแมมีภาวะพาหะ
ดวยแลว ก็ยิ่งยากตอการที่จะทําใจได วาตนเปนผูถายทอดยีนผิดปกติใหบุตร และทําไมเรื่องรายแรงนี้ตอง
เกิดกับบุตรของตนเองดวย
ระยะที่ 2 การปรับตัว (Adjustment) เมื่อทราบวาโรคนี้เปนอยางไร มีความเขาใจในตัวโรคมาก
ขึ้น พอแมจะเริ่มเห็นความเปนไปไดและทิศทางในการดูแลผูปวย จะมีการลองผิดลองถูก เพื่อชวยใหบุตรมี
ความสุ ขสบายและอยู กับสิ่ง แวดล อ มใหได ต ามปกติ อาจจะทํา ได ดีห รือ ไมก็ตาม ซึ่ง ระยะนี้ทุ ก คนใน
ครอบครัวตองชวยกันอยางมาก เพื่อมิใหเกิดความขัดแยงที่นําไปสูความไมสบายใจเพิ่มขึ้นอีก ภาวะ
อารมณ ในชว งนี้จ ะเกิ ดมี ขึ้ น ได ห ลายอย า ง แตจ ะผ า นไปได ถ า มี ความรั ก ความอดทนและอดกลั้น ใน
ครอบครัว
ระยะที่ 3 ระยะของความเขาใจและยอมรับความจริง (Reintegration and Acceptance) เมื่อ
ไดปรับตัวมาระยะหนึ่ง ทุกคนจะเริ่มเห็นตามความเปนจริงวา อะไรที่เปนไปไดอยางที่ตนตองการ และอะไร
ที่ไมอาจปรับเปลี่ยนใหเปนไปไดดังใจตองการ 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 หรือผูอื่น
เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาและรับรูถึงการปฏิบัติที่ถูกตอง
2. เกิดความรูสึกแตกตางและรูสึกดอย ผูปวยจะรูสึกวาตนเองแตกตางจากเด็กปกติคนอื่น ทําอะไรได
ไมทัดเทียมเพื่อน มักจะมองโลกในแงลบ รูสึกวาตนเองดอยคา เกิดความแปรปรวนดานจิตใจและ
อารมณ เนื่องจากความพิการที่เกิดขึ้นภายหลัง กอใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของชีวิต
หนาที่ทางรางกาย กายภาพ บทบาทหนาที่ กิจวัตรประจําวัน บทบาททางสังคม อาจไดรับการตีตรา
จากสังคม (social stigmatization)
เปาหมายในการชวยเหลือและดูแลผูปวยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)
ในการดูแลผูปวยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) วัตถุประสงคหลักที่ผูใหคําปรึกษาดาน
พันธุศาสตรพึงมุงหวังใหบรรลุ ไดแก
1. ผูปวยหรือญาติของผูปวยมีความกลัว โกรธ กังวล ซึมเศรา สงสัย ลดนอยลง
2. ความสัมพันธในครอบครัวทีด่ ีขึ้น
3. ผูปวยหรือญาติของผูปวยปรับตัวได จะมีสภาวะอารมณมั่นคงและคงที่
การชวยเหลือและดูแลผูปวยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)
1. สงเสริมพัฒนาการใหเหมาะสมตามวัยและความเหมาะสมของผูปวย
การรักษาผูที่เปนโรคนี้เปนเพียงการประคับประคองเพื่อใหเด็กมีชีวิตไดยืนยาวที่สุด และประกอบ
กิจกรรมไดใกลเคียงปกติ รวมทั้งคงความสามารถในการเดินใหนานที่สุดเทาที่จะทําได โดยเนนที่การ
ปองกันภาวะแทรกซอนที่จะเกิดขึ้น และดูแลดานสุขอนามัยทั่วไปของผูปวย เชน การดูแลเรื่องอาหารและ
การทํ า ความสะอาดฟ น เป น ต น การให ภู มิ คุ ม กั น ตามปกติ พยายามให เ ด็ ก ได ไ ปโรงเรี ย น ให เ ด็ ก ได
ชวยเหลือตนเองใหมากที่สุด
การที่จะทําในสิ่งดังกลาวไดตองเริ่มตนที่การสงเสริมใหครอบครัวมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรค
การติดตามผลการรักษาและการเนนใหเห็นความสําคัญของการติดตามผลการรักษา หากบุคลากรทางการ
แพทยชวยหาสิ่งที่ชวยสนับสนุนครอบครัวใหมีจุดยืนที่เขมแข็ง และคอยๆ ชวยประคับประคองใหครอบครัว
สามารถปรับตัวกับภาวะวิกฤตจากการเจ็บปวยเรื้อรังของบุตร สงเสริมใหครอบครัวปรับตัวไดดีตอการ
เจ็บปวยเรื้อรังของผูปวย สงเสริมความสามารถของครอบครัวในการดูแลผูปวย จะเปนการชวยลดความ
วิตกกัง วลและความกลั ว ของครอบครัว ตลอดระยะเวลาที่ ตอ งดู แลผูป ว ย ซึ่ ง ตองคํ า นึง ถึง บริ บ ทและ
สิ่งแวดลอมของผูปวยและครอบครัวดวย ตองไมลืมที่จะสงเสริมความสัมพั นธในครอบครัวและการมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น
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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 ไมค้ํายันรักแร
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 สั่งสอนเรื่องราวตางๆ ที่มีอยูในโลกกวางใหผูปวย
ไดเรียนรู เปดโอกาสใหมีการซักถาม แสดงความคิดเห็น หากิจกรรมใหผูปวยทําที่ไมยากหรือสามารถเพิ่ม
รายไดเล็กๆ นอยๆ กิจกรรมควรเปนกิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวสามารถทํารวมกันได ก็จะทําใหผูปวยไม
รูสึกแปลกแยก
เมื่อผูปวยกาวเขาสูวัยรุน การที่อยากจะพัฒนาความเปนผูใหญ ควรสงเสริมหรือเอื้ออํานวยให
ผูปวยไดทําในสิ่ง ที่อยากทํ า เชน การออกแบบหรือประดิษฐรถเข็นใหเหมาะสมกับตนเอง การไปรว ม
กิจกรรมกับกลุมคนพิการที่อยูตามมูลนิธิ ฯ ตางๆ ซึ่งอาจจะมีกิจกรรมที่ทําใหเ พิ่มรายไดใหแกตนและ
ครอบครัว เปนตน ผูเขียนเคยมีประสบการณจากผูปวยรายหนึ่งที่เปนวัยรุนอายุ 16 ป อยูในตางจังหวัด ซึ่ง
คุณตายคุณยายและผูปวยเลาใหฟงวา ชีวิตมีความสุขและรูสึกมีคุณคามากขึ้นเมื่อเขาไดเขารวมกลุมชมรม
คนพิการของอําเภอ เพราะไดมีโอกาสทําประโยชน ทําของขาย เงินรายไดสวนหนึ่งเขากองกลางชวยเหลือผู
พิการรายอื่นๆ และอีกสวนหนึ่งเปนรายไดจากน้ําพักน้ําแรงของตนเอง แมจะเปนจํานวนเงินเพียงเล็กนอย
แตเมื่อผสมกับเงินเก็บที่ไดรับจากคาเบี้ยเลี้ยงคนพิการ ก็สามารถนํามาใชเปนคาใชจายทําทางเทปูนให
สามารถเข็นรถเข็นไปเขาหองน้ําที่บานได

รูปที่ 7-7 ทางเทปูนที่ผูปว ยภาวะกลามเนือ้ เสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) รายหนึ่ง ใชเงินทําขึ้นจากคาเบีย้ เลี้ยง
คนพิการและอาชีพ
4. การจัดชุมชนใหเหมาะสม
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
และการรับรูวามี ความผิดปกติเพียงใด เพื่ อประโยชนในการกระตุนพัฒนาการเด็ก ถาตรวจพบความ
ผิดปกติไดเร็ว จะมีผลดีตอการกระตุนพัฒนาการชองเด็กอยางมาก
เนื่องจากความเชื่อมีบทบาทสําคัญ ตอทัศนคติและการกระทําของคนในชุมชน จึงมีความจําเปน
อยางยิ่ง ที่จะตองสงเสริมทัศนคติใหชุมชน ใหยอมรับและเปดโอกาสใหผูปวยไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัด
ขึ้น โดยการใหขอมูล และจัดใหมีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ เพื่อใหประชาชนในชุมชนเขาใจเรื่องความพิการและคนพิการอยางดีพอ ทําใหไมรังเกียจและ
ยอมรับคนพิการหรือผูปวยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)
ชุมชนที่เหมาะสมกับเด็กพิการ ควรมีลกั ษณะดังนี้
1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความพิการและคนพิการอยางเพียงพอ
2. ยอมรับและเปดโอกาสใหเด็กพิการเขารวมกิจกรรมตางๆ ในสังคม
3. มีทัศนคติที่ดีตอเด็กพิการและครอบครัว
4. ยอมรับเด็กพิการ/คนพิการวาเปนสมาชิกของชุมชน ซึ่งมีสิทธิเทาเทียมกับสมาชิกอืน่
5. สนับสนุนแนวทางที่จะกอใหเกิดการพัฒนาความเทาเทียมกันในชุมชน
แนวคิดและหลักการของชุมชนที่เหมาะสมตอคนพิการ มีดงั นี้
4.1. ใหเด็กพิการ ครอบครัว และชุมชนมีสวนรวมอยางเต็มที่
4.2. เปนสิง่ ทีช่ ุมชนตองการ
4.3. ใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน
5. ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน การใชภมู ิปญญาชาวบาน
การจัดชุมชนใหเหมาะสมกับเด็กพิการนั้น ผูเกี่ยวของจะตองระลึกไวเสมอวา ชุมชน คือศูนยกลาง
ของกิจกรรม ชุมชนควรจะเขามามีสวนรวมตั้งแตเริ่มแรก 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
สมาชิ ก เห็น ดว ยกั บ งานนี้ เมื่ อ ตกลงกั น ได ก็ ให ตั้ ง คณะทํา งานดั ง กลา ว จากบุค คลที่ใ ห ค วามสนใจจะ
ชวยเหลือเด็กพิการและครอบครัว
แนวทางการจัดสรรทรัพยากรในชุมชนเพื่อคนพิการ
5.1. ชักชวนทรัพยากรบุคคล ใหมีสวนรวมในการดําเนินงานใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
5.2. สนับสนุนครอบครัวเด็กพิการที่ดูแลเด็กพิการอยูแลว เพื่อใหเปนตัวอยางแกชุมชน
5.3. สนับสนุนเด็กพิการใหเรียนรูและชวยเหลือตนเอง
5.4. ใชวัสดุอุปกรณที่หาไดในชุมชน นํามาประดิษฐเปนเครื่องมือชวยในการดําเนินงาน
การจัดชุมชนใหเหมาะสมกับเด็กพิการ อาจมีความจําเปนตองปรับสภาพแวดลอมบางอยางใน
ชุมชน เพื่อเอื้อโอกาสใหเด็กพิการในชุมชนสามารถเขารวมกิจกรรมในสังคมได เชน การจัดสนามเด็กเลน
เพื่อใหเด็กปกติและเด็กพิการเลนรวมกันได การมีทางลาด และราวบันได เพื่อใหเด็กพิการไดเคลื่อนยายที่
ไปมาไดอยางปลอดภัย นอกจากนี้นโยบายของชุมชน ควรเปดโอกาสใหเด็กพิการไดเขารวมเรียนกับเด็ก
อื่นๆ ในชุมชนนั้นดวย
แหลงชวยเหลือที่เหมาะสมกับเด็กและคนพิการ มีเพิ่มขึ้นมากในปจจุบัน แมจะยังกระจาย
ไมทั่วถึงทั่วประเทศก็ตาม รายชื่อแหลงชวยเหลือตางๆ แสดงไวในหนาสุดทายของคูมือเลมนี้ นอกจากนี้
แหลงขอมูลอินเตอรเน็ตมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วซึ่งเปนประโยชนในการคนควา หรือคนหาแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการดูแลผูปวยโรคที่เหมือนกันหรือมีปญหาคลายกันได
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บทที่ 8
การวินิจฉัยกอนคลอดและปองกันการเกิดซ้ํา
แนวทางการใหการวินิจฉัยกอนคลอด และปองกันการเกิดซ้ําของความพิการแตกําเนิดทัง้ 5 โรค
1

หญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงตอการมีบุตรเปนภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)

หญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงมาตรวจครรภ
2

Yes
ทํา Prenatal ultrasonography
หรือ maternal serum screening

3

Yes

สงสัยความพิการ
แตกําเนิด

Yes
4

สงตัวหญิงตั้งครรภมาตรวจ
วินิจฉัยเพิม่ เติมใน รพศ./
รพ.มหาวิทยาลัย

No

No

5
7

ใหการดูแลมารดาและทารกใน
ครรภตามมาตรฐาน

13

14

ใหการดูแล
ตามปกติ

12

คลอดและพบความ
พิการแตกาํ เนิด

8

ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตร
10

No

6

No

9

Lethal anomaly

Yes

ยืนยันการวินจิ ฉัย

11

พบความพิการ
แตกําเนิด

Yes
จดทะเบียนความพิการแตกําเนิด
ยุติการตั้งครรภ

No
ใหการดูแลระหวาง
ตั้งครรภตอไป

• กลุมอาการดาวน
• หลอดประสาทไมปด
• ปากแหวงเพดานโหว

Yes

17
15

Lethal anomaly

No

ใหการดูแลความพิการแต
กําเนิดตามแตละโรค

• แขนขาพิการแตกําเนิด

• กลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม

Yes
16

ไมชวยกูชพี
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ชองทางที่ผูปวยรายใหม
เขารับการดูแลรักษา

รายละเอียด
กระบวนการ
-

1. หญิงตั้งครรภ
กลุมเสี่ยงมา
ตรวจครรภ

-

2. Prenatal
ultrasonography
หรือ triple
screening

-

3. สงสัยความพิการ แตกําเนิด
4. สงตัวหญิง
ตั้งครรภมาตรวจ
วินิจฉัยเพิ่มเติม
ใน รพศ./รพ.
มหาวิทยาลัย
5. ยืนยันการวินิจฉัย

รายละเอียดงาน
หญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงคือหญิงที่เคยมีบุตรมีความพิการแตกําเนิด
หรือมีญาติหรือคนในครอบครัวมีความพิการตกําเนิดโรคใดโรค
หนึ่งใน 5 โรค
ใหการดูแลการตั้งครรภตามมาตรฐาน
ใหความรูเรื่องความพิการแตกําเนิดแตละโรค
ใหคําแนะนําและอธิบายถึงความสําคัญของการตรวจวินิจฉัยกอน
คลอด
หญิงที่เคยมีบุตรเปนภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)
ใหขามไปขอ 5
กรณีที่หญิงมีความเสี่ยงมีบุตรพิการแตกําเนิดชนิดหลอดประสาท
ไมปด ปากแหวงเพดานโหว และความพิการแขนขา ใหคําแนะนํา
การตรวจวินิจฉัยกอนคลอดโดยการทํา ultrasonography กอน
อายุครรภ 22 สัปดาห ถาไมไดทําใหขามไปขอ 7
กรณีที่เปนหญิงกลุมเสียงมีบุตรเปนกลุมอาการดาวน แพทยอาจ
แนะนํา maternal serum screening
ใหการวินิจฉัยเบื้องตนวามีความพิการแตกําเนิด
บันทึกลงในแบบฟอรมจดทะเบียนความพิการแตกําเนิดตาม
แตละชนิด
ถาไมพบความพิการแตกําเนิด ใหขามไปขอ 7
สงตัวหญิงตั้งครรภมารับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมตอใน รพศ./รพ.
มหาวิทยาลัย พรอมทั้งแบบบันทึกความพิการแตกําเนิด
ตรวจยืนยันการวินิจฉัยในระดับรพ.ศูนย/รพ.มหาวิทยาลัย
รายที่สงสัยกลุมอาการดาวน ทําการเจาะน้ําคร่ําตรวจ
รายที่สงสัยหลอดประสาทไมปด ปากแหวงเพดานโหว หรือแขนขา
พิการ ใหทําการตรวจยืนยันดวย ultrasonography โดยสูติแพทย
ผูชํานาญ
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ผูรับผิดชอบ

แพทย/สูติแพทย รพ.ชุมชน/รพ.
ทั่วไป

แพทย/สูติแพทย รพ.ชุมชน/รพ.
ทั่วไป

แพทย/สูติแพทย รพ.ชุมชน/รพ.
ทั่วไป

แพทย/สูติแพทย รพ.ชุมชน/รพ.
ทั่วไป

สูติแพทยรพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย

กระบวนการ
รายละเอียดงาน
6. พบความพิการแต
- ใหการวินิจฉัยยืนยันความพิการแตกําเนิด ทั้ง 5 โรค
กําเนิด
7. ใหการดูแล
มารดาและทารก
- ใหการดูแลตามมาตรฐานการฝากครรภ
ในครรภตาม
มาตรฐาน
- จดทะเบียนความพิการแตกําเนิด บันทึกขอมูลเพิ่มเติมตอจาก
8. จดทะเบียนความ
โรงพยาบาลตนทาง
พิการแตกําเนิด

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

10. Lethal anomaly

- สูติแพทยและกุมารแพทยลงความเห็นรวมกันวาความพิการแต
กําเนิดรุนแรงถึงชีวิต

11. ยุติการตั้งครรภ

- ถาไมรุนแรงถึงชีวิตใหขามไปขอ 12
- พิจารณายุติการตั้งครรภ หลังจากไดใหขอมูล และใหคําปรึกษา
ทางพันธุศาสตร แกครอบครัว
- อาจสงตัวผูปวยกลับไปยุติการตั้งครรภที่ รพ.ใกลบาน
- ใหการดูแลจิตใจมารดากอนและหลังยุติการตั้งครรภ
- ใหคําแนะนําการตรวจวินิจฉัยกอนคลอด
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ผูรับผิดชอบ
สูติแพทยรพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย
แพทย/สูติแพทย รพ.ชุมชน/รพ.
ทั่วไป/รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย
สูติแพทยรพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย

สูติแพทยรพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย

สูติแพทย กุมารแพทย รพ.ศูนย/
รพ.มหาวิทยาลัย

สูติแพทย จิตแพทย รพ.ศูนย/
รพ.มหาวิทยาลัย

กระบวนการ

12. ใหการดูแล
ระหวางตั้งครรภ
ตอไป

13. คลอด และพบ
ความพิการแต
กําเนิด

14. ใหการดูแล
ตามปกติ

15. Lethal anomaly

16. ไมชวยกูชีพ

รายละเอียดงาน
- ใหคําแนะนําและการปองกันทุติยภูมิแกมารดาซ้ํา
• ภาวะหลอดประสาทไมปด แนะนําใหโฟลิกเสริม 4,000
ไมโครกรัม (4 mg) ตอวันในหญิงวัยเจริญพันธุที่มีประวัติ
ครอบครัวมีภาวะหลอดประสาทไมปด อยางนอย 1 เดือน
กอนการตั้งครรภจนสิ้นสุดไตรมาสแรกของการตั้งครรภ
หรืออายุครรภได 12 สัปดาห
- ปรึกษาจิตแพทยเพื่อเยียวยาจิตใจมารดาถาจําเปน
- ใหการดูแลมารดาที่ตั้งครรภอยางเหมาะสม
- หากมารดามีความวิตกกังวลมาก พิจารณาปรึกษาจิตแพทย
-

พิจารณาวิธีการคลอดอยางเหมาะสม
ถาไมพบความพิการแตกําเนิดใหการดูแลตามปกติ
ถาพบความพิการแตกําเนิดดูแลตอตามขอ 15
มารดาที่ไดรับการยืนยันวาทารกในครรภมียีนกลายพันธุของภาวะ
กลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน) และตัดสินใจไมยุติการตั้งครรภ
ใหดูแลทารกหลังคลอดตามปกติ หลังจากนั้นใหการดูแลตามแนว
ทางการดูแลผูปวยภาวะกลามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม (ดูเชน)

- ใหการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดตามมาตรฐาน
- ตรวจรางกายทารกแรกเกิด และบันทึกความผิดปกติที่พบอยาง
ละเอียดลงในแบบฟอรมจดทะเบียน
- ถาพบเปนความพิการแตกําเนิดที่รุนแรงถึงชีวิต หรือมีความ
ผิดปกติหลายระบบ ซึ่งกุมารแพทยลงความเห็นวาไมสามารถมี
ชีวิตรอด ไมทําการชวยกูชพี
- หากความพิการแตกําเนิดที่พบ ไมรุนแรงถึงชีวิตปฏิบัติตามขอ 17
- ยุติการชวยกูชพี
- ใหการดูแลหลังคลอด และดูแลจิตใจมารดา
- ปรึกษาจิตแพทยเพื่อเยียวยาจิตใจมารดาถาจําเปน
- ใหคําแนะนําและการปองกันทุติยภูมิแกมารดาซ้ํา
• ภาวะหลอดประสาทไมปด แนะนําใหโฟลิกเสริม 4,000
ไมโครกรัมตอวันในหญิงวัยเจริญพันธุที่มีประวัติ
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สูติแพทย จิตแพทย รพ.ศูนย/
รพ.มหาวิทยาลัย

สูติแพทยรพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย

สูติแพทย/กุมารแพทย
สูติแพทย/กุมารแพทยทารกแรก
เกิด/กุมารแพทยทั่วไป/แพทย
เวชพันธุศาสตร/กุมารแพทยโรค
ระบบประสาท รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย
กุมารแพทยทารกแรกเกิด/กุมาร
แพทยทั่วไป/แพทยเวชพันธุ
ศาสตร/กุมารแพทยโรคระบบ
ประสาท รพ.ศูนย/รพ.
มหาวิทยาลัย

กระบวนการ

17. ใหการดูแลความ
พิการแตกําเนิด
ตามแตละโรค

รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
ครอบครัวมีภาวะหลอดประสาทไมปด อยางนอย 1 เดือน
กอนการตั้งครรภจนสิ้นสุดไตรมาสแรกของการตั้งครรภ
หรืออายุครรภได 12 สัปดาห
- ปรึกษาจิตแพทยเพื่อเยียวยาจิตใจมารดาถาจําเปน
- ใหการดูแลรักษาความพิการแตกําเนิดตามแนวทางของทั้ง 5 โรค
- รวบรวมแบบฟอรมบันทึกความพิการแตกําเนิดสงมายังแตละศูนย
ทุก 2-4 เดือน ไดแก
o สปสช. เขต 1 คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
o สปสช. เขต 3 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
กุมารแพทยทารกแรกเกิด/กุมาร
o สปสช. เขต 6 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/คณะ
แพทยทั่วไป รพ.ศูนย/รพ.
แพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย
o สปสช. เขต 7 คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน
o สปสช. เขต 9 คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
o สปสช. เขต 4 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
o สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร
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บทที่ 9
แนวทางการสงตอแบบบันทึกความพิการแตกาํ เนิด
พบผูปวยมีความพิการแตกําเนิด
บันทึกขอมูลความพิการแตกําเนิด
ตามแบบฟอรม

เจาหนาที่ อสม./รพ.สต. เลือก
แบบบันทึกที่เหมาะสมกับแตละ
โรค บันทึกขอมูลในสวนที่บนั ทึกได

สงตัวผูปวยมารับการรักษาตอพรอมแบบ
บันทึกความพิการแตกําเนิด
ผูปวยเกิดใหมที่มีความ
พิการแตกาํ เนิด

รพช./รพท.
รพศ./รพ.มหาวิทยาลัย

แพทย/พยาบาล บันทึกขอมูล
เพิ่มเติมจากสถานพยาบาลตนทาง
แพทย/พยาบาล บันทึกขอมูล
เพิ่มเติมจากสถานพยาบาลตนทาง

ผูกรอกขอมูลลําดับสุดทายรวบรวมแบบบันทึก
ความพิการแตกําเนิด สงตอมายังโรงเรียน
แพทยที่รับผิดชอบแตละเขต ทุก 2-4 เดือน
โรงเรียนแพทยที่รับผิดชอบแตละเขตรวบรวม
ขอมูลสงสวนกลาง ทุก 6 เดือน

o สปสช. เขต 1 รับผิดชอบโดยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
o สปสช. เขต 3 รับผิดชอบโดยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
o สปสช. เขต 6 รับผิดชอบโดยวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
o สปสช. เขต 7 รับผิดชอบโดยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
o สปสช. เขต 9 รับผิดชอบโดยคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
o สปสช. เขต 4 รับผิดชอบโดยสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
o สปสช. เขต 12 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ภาคผนวกที่ 1
หนวยงานภาครัฐที่ใหบริการดานการศึกษาแกเด็กพิการ
ขอมูลโรงเรียนเฉพาะความพิการ
สถานที่ตั้ง
1

2

3

โทรศัพท

ชุมพรปญญานุกุล
57 หมู1 ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
สงขลาพัฒนาปญญา
439/9 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
90100
นครศรีธรรมราชปญญานุกลู
147 ถนนทุง สง-นาบอน ตําบลหนองหงส อําเภอทุง สง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

4

ภูเก็ตปญญานุกูล
133 ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

5

สุพรรณบุรีปญญานุกูล
75 หมู 4 ตําบลทับตีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

6

เพชรบุรีปญญานุกูล
หมู 5 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120

7

8

9

ลพบุรีปญญานุกูล
เลขที่ 110 หมูท ี่ 1 ถนนพระปยะ ตําบลปาตาล อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
นครสวรรคปญญานุกูล
264 หมู 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค 60000
พิษณุโลกปญญานุกูล
79 หมู 3 ตําบลมะขามสูง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
75

โทรศัพท/โทรสาร 077-622784
โทรสาร 077-520005
E-mail chpanyankul@hotmail.com
โทรศัพท 074-333992
โทรสาร 074-334675
E-mail skpp@thai.com
โทรศัพท 075-302196
โทรสาร 075-302198
E-mail nakhonsipunya@thaimail.com
โทรศัพท 076-260448
โทรสาร 076-260444
E-mail ssphuket@obec.go.th
โทรศัพท 035-454099
โทรสาร 035-454078
E-mail Suphanpanya@hotmail.com
โทรศัพท 032-594098
โทรสาร 032-594099
E-mail schpbp@thaimail.com
โทรศัพท 036-412014
โทรสาร 036-412761
E-mail sslppburi@obec.go.th
โทรศัพท 056-245124
โทรสาร 056-245125
E-mail ssnakhonsawan@obec.go.th
โทรศัพท 055-299260 ตอ 10
โทรสาร 055-299260 ตอ 13
E-mail panyanukhun@chaiyo.com

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท

พิจิตรปญญานุกูล
10
150 หมู 2 ตําบลบางบุง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
11

กาวิละอนุกูล
2/2 ถนนสันนาลุง ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000

ศรีสังวาลเชียงใหม
12 เลขที่ 50 หมู 10 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
50290
นานปญญานุกูล
13
103 หมูที่ 15 ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 55000
14

เชียงรายปญญานุกูล
210 หมู 20 ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

15

แพรปญญานุกูล
444 ถนนภูเก็ต ตําบลนาจักร อําเภอเมือง จังหวัดแพร 54000

อุบลปญญานุกูล
16 500 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
34000
กาฬสินธุปญญานุกูล
17 169 หมูที่ 13 ถนนชลประทาน ตําบลดอนสมบูรณ อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ 46120
นครราชสีมาปญญานุกูล
18 70 ถนนมิตภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30000
19

โรงเรียนศรีสังวาลยขอนแกน
680 หมู 14 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
76

โทรศัพท 056-685143
โทรสาร 056-685144
E-mail phichitpanya@hotmail.com
โทรศัพท 053-249304
โทรสาร 053-244770
E-mail info@kawilaanukul.com
โทรศัพท/โทรสาร 053-498145
E-mail sssrisawan@obec.go.th
โทรศัพท 054-601075
โทรสาร 054-601023
E-mail Nanpanyanukul@yahoo.com
โทรศัพท 053-918001
โทรสาร 053-918001
E-mail chiangraipanya@hotmail.com
โทรศัพท 054-532658, 054-532659
โทรสาร 054-532658, 054-532659
E-mail ssphrae@obec.go.th
โทรศัพท 045-312764
โทรสาร 045-285631
E-mail ubonpanya@obce.go.th
โทรศัพท 043-601048-9
โทรสาร 043-601049, 043-601079
E-mail sskalasin@obec.go.th
โทรศัพท 044-214983
โทรสาร 044-214984
E-mail punyanukul@korat1.info
โทรศัพท: 043-246493
โทรสาร:043-241188
E-mail sskhonkaen1@obec.go.th

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท

ระยองปญญานุกูล
20
114 หมู 1 ตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
21

ฉะเชิงเทราปญญานุกูล
หมู 3 ตําบลลาดขวาง อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

22

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
137 ถ.พระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท 038-948605
โทรสาร 038-802359
E-mail rayong panya@yahoo.co.th
โทรศัพท 038-578195
โทรสาร 038-578194
E-mail panyanukool@hotmail.com
โทรศัพท 0-2241-4738
โทรสาร 0-2241-4455

ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา
สถานที่ตั้ง

โทรศัพท

1

ศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง
4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

2

ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1
55/23 หมู 2 ซอยไรขิง16 (บานไร-หมอศรี) ต.ไรขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210

3

ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2
หมู 6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000

4

ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3
81/2 ถนนสงขลา-นาทวี ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

5

ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4
23 หมู 4 ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง 92000

6

ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5
85 หมู 4 บานโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
77

โทรศัพท 02-2474686
โทรสาร 02- 2474685
E-mail SPedu13@hotmail.com
โทรศัพท 02-4297159-60
โทรสาร 02-4297158
E-mail: center1@specialed-center
1.com
โทรสาร 073-201049, 073-201052
โทรศัพท 073-201049
E-mail daungrat w@yahoo.com
โทรศัพท 074-477453
โทรสาร 074-477260
E-mail rsecsongkhla@obec.go.th
โทรศัพท 075-501191
โทรสาร 075-501192
E-mail specedu4@hotmail.com
โทรศัพท 035-454082
โทรสาร 035-454083

สถานที่ตั้ง

7
8
9

10

11

12

13

โทรศัพท

E-mail special ed5@hotmail.com
โทรศัพท 036-420031
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6
โทรสาร 036-420030
หมู 7 ริมคลองชลประทาน สะพาน 8 ต.ปาตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
E-mail Ibsec@hotmail.com
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
โทรศัพท/โทรสาร 055-278378
E-mail secr7phitsanulok@hotmail.com
268 หมู 8 ต.ทาทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท 053-112234
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
โทรสาร 053-112235
353 หมู 5 ถ.คลองชลประทาน ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180
E-mail rsecchiangmai@obec.go.th
โทรศัพท 043-239055
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9
โทรสาร 043-239073
ถนนมิตรภาพ ซอยปญญา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
E-mail rseckhonkaen@obec.go.th
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10
โทรศัพท 045-281308
รร.อุบลปญญานุกูล
โทรสาร 045-281308
500 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
E-mail Specialedu10@hotmail.com
โทรศัพท 044-952041
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
โทรสาร 044-952078
214 หมู 2 ถนนเลีย่ งเมือง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
E-mail sed11 korat@hotmail.com
โทรศัพท/โทรสาร 038-202000-1
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12
และ 038-202098 ตอ 103
701 หมู 3 ต.หนองชาก อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170
E-mail: choncenter12@hotmail.com

รายชื่อและทีอ่ ยูของศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสามารถคนหาเพิ่มเติมไดที่
http://special.obec.go.th/
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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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แบบบันทีกความพิการแตกําเนิด

แบบบันทึกความพิการแตกําเนิดมีทงั้ หมด 3 แบบ ใชบันทึกความพิการแตกาํ เนิด 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
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