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คำ�นำ�
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เด็กกลุม่อาการดาวนม์กัจะมรูีปร่างหน้าตาทีค่ลา้ยกนั	เชน่	ศีรษะค่อนขา้ง
เลก็และแบน	ตาเฉยีงขึน้	ด้ังจมกูแบน	มพัีฒนาการลา่ชา้	มปีญัหาสขุภาพ
ที่พบบ่อย	 เช่น	 ปัญหาสายตาและการได้ยิน	 ปัญหาโรคหัวใจ	 เป้าหมาย 

สำาคัญในการรักษาเด็กกลุ่มอาการดาวน์คือการดูแลบำาบัดรักษาให้มี
สขุภาพดีและสง่เสริมพัฒนาการใหส้ามารถช่วยเหลอืดูแลตนเองได้	ได้รับ 

การยอมรับและเป็นส่วนหน่ึงของสังคม	 ตลอดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี 
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป	 ผู้ปกครองเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำาคัญมาก 

ในการดูแลบุตรหลาน	ทั้งการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ	ส่งเสริมพัฒนาการ	
และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ	ความร่วมมอืกันอยา่งใกลช้ดิระหวา่ง	ผูป้กครอง	
แพทย์	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน	 หรือสถาน
ประกอบการ	 จะช่วยให้เด็กกลุ่มอาการดาวน์สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

ที่มีสุขภาพดี	และพัฒนาได้เต็มศักยภาพ	
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	 ก้าวไปพร้อมกัน...กับดาวน์ซินโดรมเป็นคู่มือท่ีจัดทำาขึ้นเพ่ือให้ข้อมูล
เกีย่วกบัการดูแลสุขภาพทีจ่ำาเปน็สำาหรับกลุม่อาการดาวน์	เพ่ือชว่ยผูป้กครอง	
ในการติดตามดูแลสุขภาพของบุตรหลาน	โดยมุ่งเน้นไปที่ปัญหาสุขภาพกาย	
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต	พัฒนาการ	และการเรียนรู้	เนื้อหาใน
คู่มือแนวทางฉบับน้ีดัดแปลงจาก	 “การดูแลสุขภาพสำาหรับเด็กกลุ่มอาการ
ดาวน์”	รายงานทางคลินิกจาก	The	American	Academy	of	Pediatrics	
ซึง่เปน็ขอ้มลูทีไ่ด้มาจากครอบครัวทีม่บุีตรหลานกลุม่อาการดาวน์	และแพทย์
ทีดู่แลเด็กกลุม่อาการดาวน์จากทัว่โลก	ปญัหาสขุภาพในเด็กกลุม่อาการดาวน์
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ	 ในแต่ละช่วงอายุก็จะมีประเด็นปัญหาสำาคัญ
สำาหรับชว่งวยัน้ัน	ด้วยเหตุน้ีเน้ือหาในคู่มอืน้ีจึงถกูจัดแบง่ตามกลุม่อายขุองเด็ก	
ผู้ปกครองควรใช้คู่มือน้ีร่วมกับการพาเด็กไปรับการประเมินโดยแพทย์อย่าง
สมำ่าเสมอ	 เม่ือผู้ปกครองพาบุตรหลานไปพบแพทย์ควรบันทึกข้อมูลต่างๆ 

ในการไปพบแพทย์แต่ละคร้ัง	 การบันทึกจะช่วยให้ผู้ปกครองเก็บข้อมูล
ทางการแพทยท์ีส่ำาคัญของบตุรหลานได้	และจะเปน็ประโยชน์มากในการสง่ต่อ 

ข้อมูลนี้ไปสู่บุคลากรอื่นๆที่เข้ามาดูแลบุตรหลานของท่านต่อไป	

	 แพทย์หญิงเปรมวดี	เด่นศิริอักษร
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ข้อมูลการดูแลสุขภาพสำาหรับ
ครอบครัวของเด็กกลุ่มอาการดาวน์

ช่วงที่อยู่ในครรภ์

การตรวจทางพันธุศาสตร์:
	 ในกรณีที่ครอบครัวต้องการข้อมูลทางพันธุศาสตร์ 

สำาหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติระหว่างการ 
ต้ังครรภ	์หรือ	การยติุการต้ังครรภ	์การตรวจทางพันธศุาสตร์ 

จะทำาหลังจากครอบครัวเข้าใจถึงความเสี่ยงและประโยชน์
ของการทดสอบนี้

การให้คำาปรึกษา: 
	 หากพบว่ามีความผิดปกติโครโมโซมท่ีเป็นสาเหตุ
ของการเกิดกลุ่มอาการดาวน์ในระหว่างต้ังครรภ์	
ครอบครัวควรได้รับคำาปรึกษาเพ่ือให้การช่วยเหลือต่อไป

หัวใจ 
	 เน่ืองจากเด็กกลุม่อาการดาวน์มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิโรคหวัใจ	การตรวจ
หัวใจโดยใช้คลื่นสะท้อนความถ่ีสูง	 (echocardiography)	 ในทารกขณะอยู่ 
ในครรภ์มารดาจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำาหรับการดูแลมารดาและทารก
ในครรภ์	ทั้งในระหว่างการตั้งครรภ์และขณะคลอด	
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“ก้าวไปพร้อมกัน.
กับดาวน์ซินโดรม”

แรกเกิด-1เดือน

ศรีษะเล็กกลม

ดั้งจมูกแบน

หน�าแบน

ลิ้นยื่น
เพดานปากโค�งนูน

คอสั้น

ตัวเตี้ย

ใบหูเล็กต่ำ

หางตาชี้ขึ้น

ท�ายทอยแบน

ขอบหนังตาบน

ยื่นมาจรดบริเวณหัวตา
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แรกเกิด-1เดือน

ข้อมูลการดูแลสุขภาพสำาหรับ
ครอบครัวของเด็กกลุ่มอาการดาวน์
อายุเด็ก : แรกเกิด – 1 เดือน

 การตรวจร่างกายอย่างละเอียด

การตรวจทางพันธุศาสตร์ 
	 ในทารกแรกคลอดที่ได้รับการตรวจทางพันธุศาสตร์ในช่วงก่อน
คลอดและการตรวจร่างกายหลงัคลอดตรงกนัวา่เป็นกลุม่อาการดาวน์
ไม่จำาเป็นต้องตรวจยืนยันทางพันธุศาสตร์ในช่วงหลังคลอด	
	 หากการตรวจร่างกายในช่วงหลังคลอดมีแนวโน้มจะเป็นกลุ่ม
อาการดาวน์	แต่ยงัไมไ่ด้รับการตรวจทางพันธศุาสตร์ในชว่งกอ่นคลอด	
จำาเป็นต้องได้รับการตรวจทางพันธุศาสตร์ในช่วงแรกคลอดเพ่ือการ
วินิจฉัยที่ถูกต้อง

	 ในทารกแรกคลอดที่ได้รับการวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน ์

ต้ังแต่อยู่ในครรภ์หรือสงสัยว่าเป็นเม่ือคลอดออกมาแล้วควรได้รับ 

การตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพ่ือยืนยันลักษณะที่สัมพันธ์
กับกลุ่มอาการดาวน์	และตรวจหาความผิดปกติที่พบร่วมกับ
กลุ่มอาการดาวน์
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แรกเกิด-1เดือน

เส�นลายมือปกติ

นิ้วมือสั้น

กระดูกข�อกลางของ
นิ้วก�อยสั้นหรือหายไป

กล�ามเนื้ออ�อนนิ่ม

เส�นลายฝ�ามือตัดขวาง
มีเส�นเดียว

มือแบนกว�าง
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แรกเกิด-1เดือน

การให้คำาปรึกษา
	 ในครอบครัวทีม่บีตุรหลานเปน็กลุม่อาการดาวน์	อาจ
สร้างความกงัวลใจให้กบัครอบครัวและจะต้องมีการปรับตัว 

อย่างมากต่อความเครียดที่เกิดขึ้น	 การที่ครอบครัวได้รับ 

คำาปรึกษาจากแพทย์	 หรือทีมวิชาชีพอื่น	 หลังจากได้รับ
ทราบวา่	บตุรหลานเปน็กลุม่อาการดาวน์จะเปน็ประโยชน์
สำาหรับครอบครัว
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แรกเกิด-1เดือน

การให้อาหาร
	 นมมารดาเป็นอาหารท่ีดีท่ีสุดสำาหรับทารกทุกคน 

รวมทั้งทารกกลุ่มอาการดาวน์	 อย่างไรก็ตามทารก
กลุ่มอาการดาวน์อาจมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนนิ่ม
ทำาใหม้ปีญัหาการดูดนม	ด้วยเหตุน้ีจึงควรระมดัระวงั
ขณะให้นมทารกและสังเกตการสำาลักนม	 หรือการ
ดูดนมช้า	 และขณะให้นมทารกกลุ่มอาการดาวน์
จำาเป็นต้องจัดท่าให้เหมาะสมเพ่ือป้องกันการสำาลัก
ขณะดูดนม
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แรกเกิด-1 เดือน
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7

“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
แรกเกิด-1 เดือน

สายตาและการได้ยิน

หัวใจ
	 ทารกกลุ่มอาการดาวน์มีความเสี่ยงท่ีจะเกิด
ความผดิปกติของระบบหวัใจ	อาการหายใจเร็วหรือ
มีภาวะเขยีว	เปน็สญัญาณทีบ่ง่บอกถงึความผดิปกติ
ของหวัใจ	อยา่งไรกต็ามความผดิปกติของหวัใจบาง
อย่างอาจจะไม่แสดงให้เห็นชัดเจน	 และอาจตรวจ 
ไม่พบจากการตรวจร่างกาย	 ดังน้ันในทารกกลุ่ม
อาการดาวน์ทุกคน	 ควรได้รับการตรวจคลื่นเสียง 
สะท้อนหัวใจ	 (Echocardiogram)	 เพ่ือหา 
ความผิดปกติ	 แม้ว่าจะเคยได้รับการตรวจต้ังแต่
ก่อนคลอดแล้ว	 หากพบความผิดปกติ	 จำาเป็นต้อง
ได้รับการรักษาโดยเร็ว

	 ทารกกลุ่มอาการดาวน์มีความเสี่ยงที่จะเกิด
ปัญหาสายตาที่มีผลต่อการมองเห็น	 ส่วนใหญ่ 
พบสายตาสัน้	สายตาเอยีง	สายตายาว	ตาเข	บางราย	 
ตาจะกระตุกไปมาตลอดเวลา	และ/หรือมีความเสี่ยง 
ท่ีจะเกิดปัญหาของหูท่ีส่งผลต่อการได้ยิน	จึงมีความจำาเป็น 
และสำาคัญมากทีท่ารกกลุม่อาการดาวน์ต้องได้รับการ 
ตรวจตาและตรวจการได้ยินจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน	 
(จักษุแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูก)
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แรกเกิด-1 เดือน

 ไทรอยด์

ระบบทางเดินอาหาร 

การตรวจเลือด 

	 ทารกกลุ่มอาการดาวน์อาจมีความผิดปกติในระบบ
ทางเดินอาหาร	เช่น	ภาวะกรดไหลย้อน	ท้องผูกและภาวะ
ลำาไส้อดุตัน	อาการแหวะนม	ทอ้งอืด	หรือลกัษณะอจุจาระ
ที่ผิดปกติเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น	 
ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการต่างๆเหล่านี้

	 ทารกกลุม่อาการดาวน์อาจมภีาวะเลอืดขน้จากการมจีำานวน 

เม็ดเลือดขาวและจำานวนเม็ดเลือดแดงสูงในช่วงหลังคลอด	 
จึงจำาเป็นต้องมีการตรวจเลือดเพื่อค้นหาภาวะดังกล่าว

	 ทารกกลุ่มอาการดาวน์อาจมีระดับไทรอยด์
ฮอร์โมนที่ตำ่ามาก	 ซึ่งทำาให้เกิดปัญหาตามมา
มากมาย	รวมถงึสง่ผลต่อพัฒนาการและการเตบิโต	
อาการของภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน	ในทารก 
อาจสังเกตได้ยาก	 ดัง น้ันจำาเ ป็นท่ีต้องได้รับ 
การตรวจเลือดหาระดับของฮอร์โมนไทรอยด์	เพ่ือค้นหา 
ภาวะดังกล่าว	 หากพบความผิดปกติจำาเป็นต้อง 
ได้รับการรักษา
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
แรกเกิด-1 เดือน

การให้ความช่วยเหลือและแหล่งสนับสนุน
	 ครอบครัวของทารกกลุ่มอาการดาวน์อาจจำาเป็นต้อง
ได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆในการดูแลบุตร	
เชน่	การดูแลทางการแพทยเ์ฉพาะด้าน	การสง่เสริมพัฒนาการ	
กายภาพบำาบัดและบริการให้คำาปรึกษาครอบครัว

การส่งเสริมพัฒนาการ 
	 ทารกกลุ่มอาการดาวน์	 สามารถพัฒนา 

ศักยภาพได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติ	เด็กกลุ่มอาการดาวน์ 

ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการต้ังแต่ยังเป็นทารก
อยา่งเหมาะสมและสมำา่เสมอ	มกัจะสามารถเรียน
ในโรงเรียนปกติได้	การส่งเสริมพัฒนาการท่ีถกูต้อง
และเหมาะสม	 จะช่วยเพ่ิมพูนศักยภาพได้อย่าง
ชัดเจน	และจะได้ผลดีที่สุด	หากทำาในระยะทารก

การติดเชื้อ
	 เน่ืองจากทารกกลุม่อาการดาวน์มคีวามเสีย่งสงูต่อการติดเชือ้	(โดยเฉพาะ 

การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ)	 จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพ่ีน้อง	
ญาติ	 หรือคนอื่นๆที่ป่วย	 และแนะนำาให้ไปรับการตรวจโดยเร็วหากสงสัยว่า 
มีการติดเชื้อ
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
แรกเกิด-1 เดือน
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
1 เดือน-1 ปี

คลินิกเด็กดี
	 ทารกกลุ่มอาการดาวน์ทุกคนควรไปรับบริการ
ที่คลินิกเด็กดีตามปกติ	 เพ่ือตรวจสุขภาพท่ัวไป	
รับวัคซีนและรับการดูแลที่จำาเป็นอื่นๆ	 อย่างไร
ก็ตามทารกกลุ่มอาการดาวน์บางคนอาจจำาเป็น
ต้องได้ รับการดูแลทางการแพทย์ เฉพาะด้าน 

เปน็พิเศษ	นอกเหนือไปจากการนัดตรวจคลนิิกเด็กดี	

การติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก
	 การติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็น 

สิ่งสำาคัญที่ต้องมีการประเมินทุกครั้งที่พบแพทย์		
โดยการ	 ชั่งนำ้าหนัก	 	 วัดส่วนสูงและวัดขนาด
ศีรษะ	 ผู้ปกครองสามารถพูดคุยปรึกษากับ
แพทย์ในเร่ืองการให้อาหาร	 การขับถ่ายและ 

การเจริญเติบโตของบุตรหลาน	

อายุเด็ก : 1 เดือน – 1 ปี 

ข้อมูลการดูแลสุขภาพสำาหรับ
ครอบครัวของเด็กกลุ่มอาการดาวน์
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
1 เดือน-1 ปี
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
1 เดือน-1 ปี

วัคซีน 

สายตาและการได้ยิน

หัวใจ

	 ทารกกลุ่มอาการดาวน์ทุกคนควรได้รับวัคซีน
ตามวัยเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป	 นอกจากน้ีอาจพิจารณา
วัคซีนพิเศษอื่นด้วยตามความจำาเป็นเช่น	 วัคซีน 
ไข้หวัดใหญ่	

	 ทารกกลุ่มอาการดาวน์มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสายตาหลายชนิด 
ที่มีผลต่อการมองเห็น	 หรือปัญหาของหูที่ส่งผลต่อการได้ยิน	 การตรวจตา
โดยจักษุแพทย์และการตรวจการได้ยินจึงมีความสำาคัญมาก	 สำาหรับทารก 
กลุ่มอาการดาวน์	 	 ทารกกลุ่มอาการดาวน์ควรได้รับการตรวจตาเมื่อแรก
คลอดและตรวจซำ้าอีกคร้ังเม่ืออายุ	 1	 ปี	 หากพบความผิดปกติอาจนัดตรวจ 
เร็วกวา่น้ัน	การตรวจการได้ยนิควรตรวจเมือ่แรกคลอดและตรวจซำา้ทกุ	6	เดือน	 
จนมั่นใจว่าเด็กไม่มีความผิดปกติทางการได้ยิน

	 ในทารกที่มีอาการแสดงต่างๆ	 ที่บ่งบอกถึงการเป็นโรค
หวัใจต้ังแต่ในชว่งแรกคลอดแลว้	จะมกีารนัดตรวจติดตามเพ่ือ
ประเมนิอาการเปน็ระยะ	และหากพบวา่อาการของโรคแยล่ง
หรือมีปัญหาใหม่เกิดข้ึนจำาเป็นต้องรีบแก้ไข	 อย่างไรก็ตาม 
ผูป้กครองยงัควรต้องหมัน่สงัเกตอาการหายใจทีเ่ร็วเกนิไปหรือ
การมีภาวะเขียวในทารกทุกคนอย่างสมำ่าเสมอ
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
1 เดือน-1 ปี

 ไทรอยด์  

ข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนคอไม่มั่นคง (หลวม)

ระบบทางเดินอาหาร  

	 ทารกกลุ่มอาการดาวน์อาจมีระดับฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติ	 ซึ่งจะ 

ส่งผลกระทบต่อปัญหาพัฒนาการมากข้ึน	 การตรวจหาอาการระยะแรก 

ของภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนตำา่ในทารกกลุม่อาการดาวน์ทำาได้ยาก	ในชว่งปแีรก 

จึงจำาเป็นต้องตรวจหาระดับฮอร์โมนไทรอยด์เมื่อแรกเกิด	 และตรวจซำ้าอีก 

เมื่ออายุ	6	เดือน	และเมื่ออายุ	1	ปี

	 ถึงแม้ว่ากลุ่มอาการดาวน์อาจมีปัญหาข้อต่อกระดูกคอเคลื่อนง่าย	
เน่ืองจากข้อต่อระหว่าง	 กระดูกสันหลังส่วนคอข้อที่	 1	 และข้อที่	 2	 หลวม
กว่าปกติ	 แต่โดยส่วนใหญ่ไม่มีอาการและสามารถทำากิจกรรมต่างๆ	 ได้ปกติ	 
ผู้ปกครองไม่ควรวิตกกังวลกับปัญหาน้ีจนเกินไป	 หากพบว่าทารกมีอาการ
คอเอียง	 แขนขาอ่อนแรง	 มีการเปลี่ยนแปลงของท่าเดินเช่น	 เดินกะเผลก	 
หรือควบคุมการขับถ่ายไม่ได้	ควรรีบปรึกษาแพทย์

	 ทารกกลุม่อาการดาวน์อาจมคีวามผดิปกติในระบบทางเดินอาหาร	อาการ
แหวะนม	 ท้องอืด	 หรือลักษณะอุจจาระที่ผิดปกติในวัยทารกเป็นสัญญาณ 
ทีบ่ง่บอกถึงความผดิปกติทีเ่กิดขึน้	ผูป้กครองควรหมัน่สงัเกตอาการต่างๆ	เหลา่น้ี 
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
1 เดือน-1 ปี

การส่งเสริมพัฒนาการ

การให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดซำ้า

การให้ความช่วยเหลือและแหล่งสนับสนุน

	 โดยทั่วไปความเสี่ยงการเกิดกลุ่มอาการดาวน์ซำ้าค่อนข้างตำ่า	 และโอกาส
การเกิดซำ้าในแต่ละครอบครัวยังแตกต่างกัน	 ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ	 เช่น	 อายุ
มารดา	ประวติัครอบครัว	อยา่งไรกต็าม	หลงัจากได้มกีารทบทวนปจัจัยต่างๆ	ทีม่ี
ผลกระทบ	และประวติัของครอบครัวทัง้หมดแลว้	ครอบครัวเด็กกลุม่อาการดาวน์ 
ควรได้รับคำาปรึกษาถึงโอกาสของการมีบุตรกลุ่มอาการดาวน์ซำ้า

	 การส่งเสริมพัฒนาการ	 (เช่น	 โปรแกรมกระตุ้น
พัฒนาการ)	 จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทารกกลุ่ม
อาการดาวน์และครอบครัว	 การส่งเสริมพัฒนาการ 
ที่ถูกต้องและเหมาะสมต้ังแต่วัยทารก	 จะช่วยเพ่ิมพูน
ศักยภาพของทารกได้อย่างชัดเจน	

	 ในการดูแลเด็กกลุ่มอาการดาวน์	 ครอบครัวอาจต้องการความช่วยเหลือ
และการสนับสนุนอื่นๆเพื่อช่วยในการดูแลเด็ก	ทุกๆ	ครอบครัวควรหาโอกาส 
พูดคุยสนทนาถึงการช่วยเหลือ	และสิทธิอื่นๆที่มี
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
1 เดือน-1 ปี



17

“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
อายุ 1-5 ปี

	 เม่ือครบกำาหนดการนัดตรวจสุขภาพ	1	ปี	คุณควรตรวจสอบว่าบุตรหลาน	 
ของคุณได้รับการดูแลตามรายการตรวจที่แนะนำาสำาหรับเด็กทารก 

แรกคลอดและในขวบปีแรกท้ังหมด	และได้รับการตรวจติดตามปัญหาท่ีพบกับ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คลินิกเด็กดี

การติดตามการเจริญเติบโต
	 การติดตามการเจริญเติบโตของเด็กกลุ่มอาการดาวน์เป็นสิ่งสำาคัญที่ต้อง 
มีการตรวจประเมินทุกคร้ังที่พบแพทย์	 การประเมินการเจริญเติบโต
ในวัยเด็กทำาโดย	 ชั่งนำ้าหนัก	 วัดส่วนสูง	 ดัชนีมวลกาย	 และวัดขนาด
รอบศีรษะ	 แพทย์ที่ดูแลบุตรหลานของท่านจะช่วยตอบคำาถามเกี่ยวกับ	
อาหาร	 วิตามิน	 อาหารเสริมต่างๆ	 ที่เหมาะสมและจำาเป็น	 การเจริญเติบโต 
การขับถ่าย	และกจิกรรมที่เหมาะสมของบุตรหลานคุณ	

 อายุเด็ก : 1 – 5 ปี

ข้อมูลการดูแลสุขภาพสำาหรับ
ครอบครัวของเด็กกลุ่มอาการดาวน์
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
อายุ 1-5 ปี

วัคซีน

การได้ยิน 

หัวใจ

	 บุตรหลานของท่านควรได้รับวัคซีนตามวัย 
เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป	นอกจากนี้อาจพิจารณาวัคซีน
พิเศษอืน่ด้วยตามความจำาเปน็	เชน่	วคัซนีไขห้วดัใหญ่	

	 เด็กกลุ่มอาการดาวน์ในวัยน้ีควรตรวจ
การได้ยนิทกุ	6	เดือน	จนกระทัง่ผลการได้ยนิของ
หทูัง้สองขา้งเปน็ปกติ	(โดยทัว่ไปทีอ่าย	ุ4-6	ป)ี	
เด็กที่มีปัญหาการได้ยินควรได้รับการส่งต่อไป 
พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู	 คอ	 จมูก	 ในเด็ก 
ที่มีปัญหาการติดเชื้อในหู	 หรือมีนำ้าในหู 
ชั้นกลางต้องได้รับการดูแล	 เน่ืองจากมีความ
เสี่ยงที่ทำาให้การได้ยินลดลง

	 หากบุตรหลาน	ของท่านมีปัญหาโรคหัวใจ	การตรวจ
ติดตามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจสำาหรับเด็กยังคง 
มีความสำาคัญและจำาเป็น	 แม้ว่าบุตรหลาน	 ของท่านได้รับ
การผา่ตัดแกไ้ขโรคหวัใจแลว้กต็าม	แพทยจ์ะทำาการประเมนิ	
ติดตามผลการรักษา	 และตรวจหาอาการแทรกซ้อนอื่นๆ	
รวมถึงการเกิดภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
อายุ 1-5 ปี

ไทรอยด์

การตรวจเลือด 

สายตา

	 ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	ภาวะไทรอยด์ 
ฮอร์โมนตำ่า	 พบได้บ่อยในเด็กกลุ่มอาการดาวน์	 อาการของระดับ
ฮอร์โมนไทรอยด์ตำ่า	 อาจสังเกตเห็นได้ยาก	 และเน่ืองจากภาวะ
ไทรอยด์บกพร่องอาจเกดิขึน้ภายหลงัได้ทกุชว่งอาย	ุแมว้า่เคยตรวจ
พบวา่ระดับไทรอยด์ปกติมากอ่น	จึงจำาเปน็ต้องตรวจเลอืดทกุปหีรือ
เร็วกว่านั้นตามความจำาเป็น	

	 เด็กกลุ่มอาการดาวน์ควรได้รับการ
ตรวจตาทุกคร้ังตามที่แพทย์นัดและตรวจ
ประจำาปีโดยจักษุแพทย์	 ปัญหาทางสายตา
จำาเปน็ต้องได้รับการช่วยเหลอืโดยเร็ว	การใช ้

แผ่นปิดตาและ/หรือแว่นตาอาจช่วยให้
อาการตาเขดีขึ้นและลดความจำาเป็นของ
การผ่าตัดได้	 นอกจากน้ียังลดความเสี่ยง
ของการเกิดปัญหาตาขี้เกียจที่ทำาให้การมอง
เห็นลดลง

	 เด็กกลุ่มอาการดาวน์ควรได้รับการ
ตรวจเลือดเพื่อค้นหาภาวะโลหิตจางทุกปี
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
อายุ 1-5 ปี

ระบบทางเดินอาหาร

	 ปญัหาเหลา่น้ีเปน็เร่ืองทีพ่บบอ่ยในเด็กกลุม่อาการดาวน์	 
ควรแจ้งให้แพทย์ผู้ดูแลทราบ	หากพบว่าเด็กมีอาการดังต่อไปน้ี
 •	 อาการถ่ายเหลว
	 •	 ท้องผูก	(อุจจาระแข็งหรือมีอาการ
	 	 อุจจาระลำาบาก	หรือมีอาการปวดเวลาเบ่ง)
	 •	 นำ้าหนักขึ้นช้า	/นำ้าหนักลด
	 •	 ปวดท้องหรือท้องอืด
	 •	 มีปัญหาพฤติกรรม

ข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนคอไม่มั่นคง (หลวม)

หากพบว่าบุตรของ
ท่านมีอาการต่อไปนี้ 
ควรรีบปรึกษาแพทย์

	 ถึงแม้ว่าเด็กกลุ่มอาการดาวน์อาจมีปัญหาข้อต่อกระดูกคอเคลื่อนง่าย	
เน่ืองจากขอ้ต่อระหวา่งกระดูกสนัหลังสว่นคอขอ้ที	่1	และขอ้ที	่2	หลวมกวา่ปกติ	
แต่โดยสว่นใหญ่ไมม่อีาการและสามารถทำากจิกรรมต่างๆได้ปกติ	คุณพ่อคุณแม ่
ไม่ควรวิตกกังวลกับปัญหานี้จนเกินไป	

•	 คอแข็งหรือเจ็บคอ
•	 รูปแบบการถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ
	 มีการเปลี่ยนแปลง	
	 เช่น	ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
•	 ท่าเดินเปลี่ยนไป
•	 อาการชาหรืออาการเจ็บเสียวที่แขนหรือขา
•	 คอเอียง
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
อายุ 1-5 ปี

ปัญหาการนอน

สมองและระบบประสาท

ผิวหนัง

ฟัน

	 อาการหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเด็กกลุ่ม
อาการดาวน์	 โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหากล้ามเน้ืออ่อนน่ิม	 	 หากพบว่า 

บตุรหลาน	ของท่านมอีาการนอนกรน	นอนกระสบักระสา่ย	ต่ืนกลางดึก	 
ง่วงตอนกลางวัน	อาจเป็นอาการของทางเดินหายใจอุดก้ัน	ควรปรึกษาแพทย์ 

ที่ดูแลเพื่อทำาการตรวจวินิจฉัยและดูแลต่อไป

	 ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท
ของเด็กหากมีอาการผิดปกติ	เช่น	อาการชัก

	 ปรึกษาแพทย์	 หากบุตรหลาน	 ของท่าน 

มีปัญหาผิวหนังแห้งหรือปัญหาผิวหนังอื่นๆ

	 เด็กกลุม่อาการดาวน์มกัมลีกัษณะการ
ขึ้นของฟันผิดปกติ	 เช่น	 อาจพบฟันขึ้นช้า	
และฟันขึ้นไม่เป็นไปตามลำาดับปกติ	



22

“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
อายุ 1-5 ปี

การรักษาใหม่ๆ

การส่งเสริมพัฒนาการ

การให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดซำ้า

	 ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลบุตรหลานของท่านถึง 
การรักษาใหม่ๆหรือการบำาบัดทางการแพทย์ 
ที่คุณสนใจ

	 ทบทวนพัฒนาการของลูกร่วมกับแพทย์	 ในเด็ก
กลุม่อาการดาวน์อาจจะมพัีฒนาการด้านการพูดช้ามาก	 
แต่ส่วนใหญ่จะสามารถเรียนรู้การพูดและสามารถ
สื่อสารได้ดี	 ปัญหาพฤติกรรมในเด็กกลุ่มอาการดาวน์
มักเชื่อมโยงกับปัญหาการสื่อสาร	ในวัยนี้ควรได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ	 การแก้ไขการพูด	 กิจกรรมบำาบัด	
ตามความจำาเป็น

	 พูดคุยกับแพทย์ถึงการแผนการต้ังครรภ์ในอนาคต 

และโอกาสของการมบีตุรกลุม่อาการดาวน์	รวมถึงสถานที ่
ที่สามารถตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดได้
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
อายุ 5-13 ปี

ข้อมูลการดูแลสุขภาพสำาหรับ
ครอบครัวของเด็กกลุ่มอาการดาวน์

อายุเด็ก : 5 – 13 ปี

การติดตามการเจริญเติบโต

การติดตามการเจริญเติบโตของเด็กกลุ่มอาการดาวน์เป็นสิ่งสำาคัญท่ีต้องมีการ
ตรวจประเมินทุกครั้งที่พบแพทย์		การประเมินการเจริญเติบโตในวัยนี้	ทำาโดย	
ชัง่นำา้หนัก	วดัสว่นสงู	ดัชนีมวลกาย	แพทยท์ีดู่แลบตุรหลาน	จะชว่ยตอบคำาถาม
คุณเกีย่วกบั	อาหาร	วติามนิ	อาหารเสริมต่างๆทีเ่หมาะสมและจำาเปน็	การเจริญ
เติบโต	การขับถ่าย	และกิจกรรมของบุตรหลานท่าน

การตรวจสุขภาพ

การไปตรวจสขุภาพเด็กตามนัดประจำาปเีปน็
สิง่สำาคัญมากทีจ่ะชว่ยดูแลสขุภาพทัว่ไปของ
บตุรหลาน		การรับวคัซนีตามวยัและปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก



24

“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
อายุ 5-13 ปี

วัคซีน

การได้ยิน

หัวใจ

	 บตุรหลานของทา่นควรได้รับวคัซนีตามวยั	เชน่เดียวกบัเด็กทัว่ไป	นอกจากน้ี 

อาจพิจารณาวัคซีนพิเศษอื่นด้วยตามความจำาเป็น	เช่น	วัคซีนไข้หวัดใหญ่

	 การทดสอบการได้ยินควรทำาทุก	6	เดือน	จนกระท่ังการได้ยินปกติท้ังสอง
ข้าง	จึงลดเหลือปลีะคร้ัง	เด็กทีมี่ความผิดปกติทางการได้ยนิต้องได้รับการสง่ต่อ
ไปพบแพทย์หู	คอ	จมูก	

	 ความจำาเป็นในการพบแพทย์โรคหัวใจในช่วง
วัยน้ีขึ้นอยู่กับประวัติของเด็ก	 เด็กที่ตรวจหัวใจแล้ว	 
ผลเป็นปกติในช่วงแรกคลอดอาจไม่จำาเป็นต้อง 
ตรวจซำ้าในช่วงวัยนี้
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
อายุ 5-13 ปี

 ไทรอยด์

สายตา

	 ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ภาวะไทรอยด์
ฮอร์โมนตำา่	พบได้บอ่ยในเด็กกลุม่อาการดาวน์	อาการของระดับฮอร์โมน
ไทรอยด์ตำา่อาจสงัเกตเหน็ได้ยาก	ถงึแมว้า่เคยตรวจพบวา่ระดับไทรอยด์
ปกติมาก่อน	 ภาวะไทรอยด์บกพร่องอาจเกิดขึ้นภายหลังได้ทุกช่วงอายุ	
ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องตรวจเลือดทุกปีหรือเร็วกว่านั้นตามความจำาเป็น

	 เด็กกลุ่มอาการดาวน์ควรได้รับการตรวจตาทุกคร้ัง
ตามทีแ่พทยนั์ดและควรตรวจกบัจักษุแพทยเ์ด็กทกุๆ	2	ป	ี 
การนัดตรวจตาอาจถ่ีกว่าน้ี	 หากบุตรหลาน	 ของคุณมี
ปัญหาทางสายตา

การตรวจเลือด 

	 เด็กกลุ่มอาการดาวน์ควรได้รับการตรวจ
เลือดเพื่อค้นหาภาวะโลหิตจางทุกปี
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
อายุ 5-13 ปี

ระบบทางเดินอาหาร

ข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนคอไม่มั่นคง (หลวม)

	 การสนทนาถึงรูปแบบการขับถ่ายของบุตรหลาน	กับแพทย์ในแต่ละครั้ง
ของการนัดตรวจ	โดยเฉพาะปัญหาการถ่ายเหลวหรือท้องผูกต่อเนื่อง	

	 ถึงแม้ว่าเด็กกลุ่มอาการดาวน์อาจมีปัญหาข้อต่อกระดูกคอเคลื่อนง่าย	
เน่ืองจากขอ้ต่อระหว่างกระดูกสนัหลงัสว่นคอขอ้ท่ี	1	และขอ้ที	่2	หลวมกวา่ปกติ	
แต่โดยสว่นใหญ่ไมม่อีาการและสามารถทำากจิกรรมต่างๆได้ปกติ	คุณพ่อคุณแม่
ไม่ควรวิตกกังวลกับปัญหานี้จนเกินไป

•	 อาการถ่ายเหลว
•	 ท้องผูก	(อุจจาระแข็งหรือมีอาการ
	 อุจาระลำาบาก	หรือมีอาการปวดเวลาเบ่ง)
•	 นำ้าหนักขึ้นช้า	/นำ้าหนักลด
•	 ปวดท้องหรือท้องอืด
•	 มีปัญหาพฤติกรรม

•	 คอแข็งหรือเจ็บคอ
•	 รูปแบบการถา่ยอจุจาระหรือปสัสาวะ
	 มีการเปลี่ยนแปลง	เช่น	ควบคุมการ
	 ขับถ่ายไม่ได้
•	 ท่าเดินเปลี่ยนไป
•	 อาการชาหรืออาการเจ็บเสียวที่แขน
	 หรือขา
•	 คอเอียง

ควรแจ้งให้แพทย์
ประจำาตัวเด็กทราบ

หากพบว่าเด็กมี
อาการดังต่อไปนี้

หากพบว่าบุตรของ
ท่านมีอาการต่อไปนี้ 
ควรรีบปรึกษาแพทย์
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
อายุ 5-13 ปี

ปัญหาการนอน

	 อาการหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในกลุ่มอาการดาวน์	 
โดยเฉพาะผูท้ีม่ปีญัหากลา้มเน้ือออ่นน่ิม	ควรแจ้งใหแ้พทย์ทราบ	หากพบวา่บตุร
หลาน	มีอาการดังต่อไปนี้

	 พูดคุยปรึกษาแพทย์	 หากบุตรหลาน	 ของ
ทา่นมปีญัหาผวิหนังแหง้หรือปญัหาผวิหนังอืน่ๆ	

	 พูดคุยกับแพทย์หากเด็กมีปัญหา
ทางระบบประสาท	เช่น	อาการชัก

•	 หายใจแรง	
•	 นอนกระสับกระส่าย
•	 กรน	
•	 นอนในท่าแปลกๆ	(เช่น	นอนในท่านั่ง	หรือ	ต้องมีหมอนโค้งรองต้นคอ)
•	 ตื่นบ่อยในช่วงกลางดึก	
•	 มีการหยุดหายใจระหว่างหลับ
•	 ง่วงนอนในเวลากลางวัน	
•	 มีปัญหาพฤติกรรม

สมองและระบบประสาท

ผิวหนัง
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
อายุ 5-13 ปี

พฤติกรรมและสุขภาพจิต

	 เด็กกลุ่มอาการดาวน์บางคนอาจมีปัญหาพฤติกรรมหรือสุขภาพจิต	 ซึ่งมี
ผลต่อชีวิตประจำาวัน	หรือการทำางาน	ทั้งที่โรงเรียน	ที่บ้านหรือในชุมชน	แจ้งให ้

แพทย์ทราบหากบุตรหลาน	 มีปัญหาที่โรงเรียน	 ที่บ้านหรือในชุมชน	 รวมถึง
อาการดังต่อไปนี้

•	 วิตกกังวล	
•	 ปัญหาสมาธิ	
•	 อยู่ไม่นิ่ง			
•	 ซึมเศร้าและขาดความสนใจในกิจกรรมต่างๆ		
•	 สูญเสียความสามารถที่เคยทำาได้มาก่อน
•	 ไม่ฟัง	ไม่ทำาตามคำาสั่ง
•	 ยำ้าคิดยำ้าทำา	(มีพฤติกรรมซำ้าๆ)
•	 พฤติกรรมแปลกๆอย่างอื่น
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
อายุ 5-13 ปี

	 เชน่เดียวกบัเด็กอืน่ๆ	การไปตรวจสุขภาพตามนัดถอืเปน็โอกาส
ที่จะได้สนทนา	พูดคุยประเด็นพัฒนาการของบุตรหลาน	รวมถึง

พัฒนาการ

	 •	 พัฒนาการและความก้าวหน้าทางการเรียน	 พูดคุยเกี่ยว
กับพัฒนาการของบุตรหลาน	การไปโรงเรียน	และบริการอย่างอื่นที่
จำาเป็นสำาหรับลูก

	 •	 การปรับตัวจากวยัเด็กเลก็ไปสูว่ยัเรียน	เด็กๆอาจต้องการความ
ช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อน้ี	 พูดคุยเกี่ยวกับ
ประเด็นต่างๆในช่วงเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเล็กไปสู่วัยเรียน

	 •	 ทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิตต่างๆ	 พูดคุยเกี่ยวกับ
พัฒนาการด้านทกัษะทางสงัคม	ทกัษะการชว่ยเหลอืตนเอง	ความรับผดิชอบ 

ต่อหน้าที่	 พูดคุยถึงสิ่งที่เด็กทำาเองโดยลำาพัง	 (สิ่งที่เด็กทำาได้ด้วยตัวเอง)	
เกี่ยวกับการอาบนำ้า	การแต่งตัวและการดูแลตัวเองอื่นๆ
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“ก้าวไปพร้อมกัน.กับดาวน์ซินโดรม”
อายุ 5-13 ปี

การเข้าสู่วัยรุ่น

	 เด็กควรได้รับการช่วยเหลือให้เรียนรู้ถึงการสัมผัสที่ เหมาะสมใน
สถานการณ์ต่างๆ	ทางสังคม	การเรียกส่วนต่างๆ	ของร่างกาย	การเข้าสู่วัยรุ่น
น้ันมีการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้มากมาย	เมือ่บตุรหลาน	กา้วเขา้สูว่ยัรุน่ควรพูดคุย 

ถึงสิ่งต่อไปนี้

•	 การเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยรุ่น

•	 การแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม	(เช่น	การสำาเร็จความใคร่)

•	 การดูแลเก่ียวกับลักษณะทางเพศที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยรุ่น	
โดยเฉพาะในเด็กหญิงกลุม่อาการดาวน์	เม่ือเขา้สูว่ยัรุ่นเด็กควรเรียนรู้เกีย่ว
กบัการดูแลตัวเองในชว่งมปีระจำาเดือนและการเปลีย่นแปลงของอารมณ์
ช่วงมีประจำาเดือน

•	การเจริญพันธุ์	การคุมกำาเนิด,	การป้องกัน
การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

•	ความเสีย่งของบคุคลกลุม่อาการดาวนท์ีจ่ะมลีกู
กลุ่มอาการดาวน์เช่นกัน
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การไปตรวจสุขภาพประจำาปีเป็นสิ่งสำาคัญมากที่
จะช่วยดูแลสุขภาพทั่วไปของบุตร		การรับวัคซีน
ตามวัย	และปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ	

การติดตามภาวะโภชนาการของบุคคลกลุ่มอาการดาวน์
เปน็สิง่สำาคัญทีต้่องมกีารตรวจประเมนิทกุคร้ังทีพ่บแพทย	์	
การประเมนิภาวะโภชนาการทำาโดย	ชัง่นำา้หนัก	วดัสว่นสงู	 
ดัชนีมวลกาย	 แพทย์ที่ดูแลลูกจะช่วยตอบคำาถามท่าน
เกี่ยวกับ	อาหาร	วิตามิน	อาหารเสริมต่างๆ	ที่เหมาะสม
และจำาเป็น	

ข้อมูลการดูแลสุขภาพสำาหรับ
ครอบครัวของเด็กกลุ่มอาการดาวน์

อายุเด็ก : 13 – 21 ปีหรือมากกว่า

การติดตามภาวะโภชนาการ

การตรวจสุขภาพ
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บุตรหลาน	 ของท่านควรได้รับวัคซีนตามวัย	
นอกจากน้ีอาจพิจารณาวัคซีนพิเศษอื่นด้วยตาม
ความจำาเป็น	เช่น	วัคซีนไข้หวัดใหญ่

แนะนำาให้ตรวจการได้ยินอย่างน้อยปีละคร้ัง	
หากเด็กมีความผิดปกติทางการได้ยินการ
ตรวจอาจจะถี่ขึ้น

ความจำาเป็นในการพบแพทย์โรคหัวใจในช่วงวัยน้ีขึ้นอยู่
กับประวัติของเด็ก	 แจ้งให้แพทย์ทราบ	 หากเด็กมีอาการ
เหน่ือยง่าย	(ไมมี่แรง)	หายใจไม่อิม่		หากมีอาการแสดงต่างๆ
ที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคหัวใจเกิดขึ้นใหม	่ การตรวจหัวใจ 

ด้วยคลืน่ความถ่ีสงู	(echocardiogram)	อาจมีความจำาเปน็

วัคซีน

หัวใจ

การได้ยิน
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ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	ภาวะไทรอยด์ 

ฮอร์โมนตำ่า	 พบได้บ่อยในกลุ่มอาการดาวน์	 อาการของระดับ
ฮอร์โมนไทรอยด์ตำ่าอาจสังเกตเห็นได้ยาก	และเนื่องจากภาวะ
ไทรอยด์บกพร่องอาจเกิดขึ้นได้ภายหลังทุกช่วงอายุ	แม้ว่าเคย
ตรวจพบว่าระดับไทรอยด์ปกติมาก่อน	 ดังน้ันการตรวจเลือด
จึงจำาเป็นต้องทำาทุกปีหรือเร็วกว่านั้นหากอาการเปลี่ยนแปลง

แนะนำาให้เด็กวัยน้ีรับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์
อย่างน้อยทุกๆ	 3	 ปี	 หรือบ่อยกว่าหากเด็กมีความ
ผิดปกติของสายตา

เด็กกลุ่มอาการดาวน์ควรได้รับการตรวจเลือดเพ่ือค้นหา
ภาวะโลหิตจางทุกปี

สายตา

 ไทรอยด์

การตรวจเลือด 
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ระบบทางเดินอาหาร

ข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนคอไม่มั่นคง (หลวม)

	 การสนทนาถึงรูปแบบการขับถ่ายของลูกกับแพทย์ในแต่ละคร้ังของ 
การนัดตรวจ	 โดยเฉพาะปัญหาการถ่ายเหลวหรือท้องผูกต่อเน่ือง	 ควรแจ้งให้
แพทย์ที่ดูแลทราบหากพบว่าเด็กมีอาการดังต่อไปนี้

	 ถึงแม้ว่าเด็กกลุ่มอาการดาวน์อาจมีปัญหาข้อต่อกระดูกคอเคลื่อนง่าย	
เน่ืองจากขอ้ต่อระหว่างกระดูกสนัหลงัสว่นคอขอ้ท่ี	1	และขอ้ที	่2	หลวมกวา่ปกติ	
แต่โดยสว่นใหญ่ไม่มีอาการและสามารถทำากจิกรรมต่างๆได้ปกติ	คุณพ่อคุณแม่
ไม่ควรวิตกกังวลกับปัญหานี้จนเกินไป

•	 อาการถ่ายเหลว
•	 ท้องผูก	(อุจจาระแข็งหรือมีอาการ
	 อจุาระลำาบาก	หรือมอีาการปวดเวลาเบง่)
•	 นำ้าหนักขึ้นช้า	/นำ้าหนักลด
•	 ปวดท้องหรือท้องอืด
•	 มีปัญหาพฤติกรรม

•	 คอแข็งหรือเจ็บคอ
•	 รูปแบบการถา่ยอจุจาระหรือปสัสาวะ
	 มีการเปลี่ยนแปลง	เช่น	ควบคุมการ
	 ขับถ่ายไม่ได้
•	 ท่าเดินเปลี่ยนไป
•	 อาการชาหรืออาการเจ็บเสียวที่แขน
	 หรือขา
•	 คอเอียง

หากพบว่าบุตรหลานของ
ท่านมีอาการต่อไปนี้
ควรรีบปรึกษาแพทย์



ปัญหาการนอน

ผิวหนัง

สมองและระบบประสาท

	 อาการหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในกลุ่มอาการดาวน์	 
โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนนิ่ม

	 พูดคุยกับแพทย์ที่ ดูแล	 หากเด็กมี
ปัญหาผิวหนังแห้งหรือปัญหาผิวหนังอื่นๆ

	 พูดคุยกับแพทย์หากเด็กมีปัญหา
ทางระบบประสาท	เช่น	อาการชัก

•	 หายใจแรง	
•	 นอนกระสับกระส่าย
•	 กรน	
•	 นอนในท่าแปลกๆ	(เช่น	นอนในท่านั่ง	
	 หรือ	ต้องมีหมอนโค้งรองต้นคอ)
•	 ตื่นบ่อยในช่วงกลางดึก	
•	 มีการหยุดหายใจระหว่างหลับ
•	 ง่วงนอนในเวลากลางวัน	
•	 มีปัญหาพฤติกรรม

ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
หากพบว่าบุตรหลาน 
มีอาการดังต่อไปนี้
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	 บุคคลกลุ่มอาการดาวน์บางคนอาจมีปัญหาพฤติกรรมหรือสุขภาพจิต 

ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจำาวัน	หรือการทำางาน	ทั้งที่โรงเรียน	ที่บ้านหรือในชุมชน	
แจ้งให้แพทย์ทราบหากพบปัญหาที่โรงเรียน	 ที่บ้านหรือในชุมชน	 รวมถึง 
อาการดังต่อไปนี้

•	 วิตกกังวล	
•	 ปัญหาสมาธิ	
•	 อยู่ไม่นิ่ง			
•	 ซึมเศร้าและขาดความสนใจในกิจกรรมต่างๆ		
•	 สูญเสียความสามารถที่เคยทำาได้มาก่อน
•	 ไม่ฟัง	ไม่ทำาตามคำาสั่ง
•	 ยำ้าคิดยำ้าทำา	(มีพฤติกรรมซำ้าๆ)
•	 พฤติกรรมแปลกๆอย่างอื่น

พฤติกรรมและสุขภาพจิต
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บุคคลกลุ่มอาการดาวน์ในวัยหนุ่มสาวควรได้รับการช่วยเหลือให้เรียนรู้ถึง 
การสมัผสัทีถ่กูต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆทางสงัคม	การเรียกสว่นต่างๆ	
ของร่างกาย	การเข้าสู่วัยรุ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย	เมื่อลูกเข้าสู่
วัยรุ่นผู้ปกครองควรพูดคุยถึงสิ่งต่อไปนี้กับแพทย์

เร่ืองเพศ

•	 การเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยรุ่น
•	 การแสดงพฤติกรรมด้านเพศที่เหมาะสม
	 (เช่น	การสำาเร็จความใคร่)
•	 การดูแลเกี่ยวกับลักษณะทางเพศที่มี
	 การเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยรุ่น	โดยเฉพาะ
	 ในเด็กหญิงกลุ่มอาการดาวน์	เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
	 ควรเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองในช่วง
	 มปีระจำาเดือนและการเปลีย่นแปลงของอารมณ์
	 ช่วงมีประจำาเดือน
•	 การเจริญพันธุ์	การคุมกำาเนิด	การป้องกัน
	 การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
•	 ความเสีย่งของบคุคลกลุม่อาการดาวนท์ีจ่ะมลีกู
	 กลุ่มอาการดาวน์เช่นกัน
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ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ 

ผู้ปกครองควรพูดคุยถึงประเด็นต่อไปนี้กับแพทย์ที่ดูแล
•	 ควรได้มีการวางแผนสถานศึกษาและเป้าหมายทางการศึกษา
	 สำาหรับช่วงเปลี่ยนผ่านและการฝึกอาชีพ	(ทักษะการทำางาน)
•	 ผู้ปกครอง	และการวางแผนทางการเงินในระยะยาว
•	 สถานที่ทำางานและอาศัยในช่วงวัยผู้ใหญ่	โอกาสในการใช้ชีวิต
	 ด้วยตัวเอง	ลักษณะของที่ทำางานและการสนับสนุนการจ้างงานต่างๆ
	 ในชุมชน	ความสัมพันธ์ในครอบครัว
•	 การทำากิจวัตรด้วยตนเองเกี่ยวกับการอาบนำ้า	การแต่งตัว	การดูแลตนเอง
	 	และทักษะในการใช้ชีวิตในชุมชน
•	 สถานบริการสุขภาพสำาหรับผู้ใหญ่
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	 สนทนาถึงปัญหาสุขภาพเฉพาะที่เกิดกับบุคคลกลุ่มอาการดาวน์	รวมถึง 
แนวโน้มของบุคคลกลุ่มอาการดาวน์บางคนที่จะแก่เร็วและมีความเสี่ยงสูง 
ที่จะเกิดโรคอัลไซเมอร์	(Alzheimer	disease)

วัยสูงอายุ
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อ้�งอิง

American	 Academy	 of	 Pediatrics,	 Committee	 on	 Genetics. 
	 	The	“Health	Care	Information	for	Families	of	Children	with	 
	 Down	Syndrome”.	
http://www.healthychildren.org/English/health-	issues/conditions 
	 /developmental-disabilities//Children-with-	Down-Syndrome- 
	 Health-Care-Information	-for-Families.aspx
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คณะผู้จัดทำ� 
ที่ปรึกษา
แพทย์หญิงอัมพร	เบญจพลพิทักษ์
แพทย์หญิงนพวรรณ	ศรีวงค์พานิช

วิชาการ/ บรรณาธิการ
แพทย์หญิงเปรมวดี		เด่นศิริอักษร	

ออกแบบรูปเล่ม
นางณัฐชนก	สุวรรณานนท์
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