
 
 

วันดาวน์ซินโดรมโลก 

WORLD DOWN SYNDROME DAY 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

วนัดาวน์ซินโดรมโลก (WDSD: World Down Syndrome Day) ตรงกบัวนัท่ี 21 มีนาคมของทุกปี ซ่ึงกาํหนดโดย

องคก์ารสหประชาชาติ โดยเริ่มอยา่งเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นตน้มา แต่ก่อนหน้าน้ีก็มีการผลกัดนัโดย

องคก์รดาวน์ซินโดรมนานาชาติ (Down Syndrome International) ซ่ึงมีสมาชิกอยูท่ัว่โลก มาระยะหน่ึงแลว้ โดยจดัข้ึน

ครั้งแรกเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 ณ ประเทศสิงคโปร ์ 

นัยท่ีซ่อนอยูใ่นวนัท่ี 21 มีนาคม (เดือนท่ี 3 ของปี) มาจากโครโมโซมคู่ท่ี 21 มี 3 แท่ง เน่ืองจากสาเหตุส่วนใหญ่ของ

โรคดาวน์ซินโดรม เกิดจากโครโมโซมคู่ท่ี 21 ผิดปกติ ซ่ึงปกติจะมีโครโมโซมน้ีเพียง 2 แท่ง แต่ในดาวน์ซินโดรมจะมี

เกินมากลายเป็น 3 แท่ง เรียกวา่ Trisomy 21 

วตัถุประสงคข์องการกาํหนดใหมี้วนัดาวน์ซินโดรมโลกข้ึน เพื่อเชิญชวนใหป้ระเทศสมาชิกขององคก์ารสหประชาชาติ 

และองคก์รระหวา่งประเทศอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครฐัและเอกชน ร่วมจดังานวนัดาวน์ซินโดรมโลกอยา่ง

เหมาะสม รณรงคใ์หส้งัคมไดต้ระหนักและเห็นความสาํคญัของโรคดาวน์ซินโดรม ใหเ้กิดความเขา้ใจ เกิดการยอมรบั 

และสรา้งความเท่าเทียมในสงัคม 

ดาวน์ซินโดรมเป็นโรคทางพนัธุกรรม ตั้งชื่อข้ึนเพื่อใหเ้กียรติกบั นายแพทย ์John Langdon Down ผูท่ี้อธิบายลกัษณะ

อาการของโรค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2409 และอีกเกือบ 100 ปี ต่อมา นายแพทย ์Jerome Lejeune จึงพบวา่เกิดจากความ

ผิดปกติของโครโมโซม ส่งผลใหเ้กิดความผิดปกติทางรา่งกายและสติปัญญา  

ดาวน์ซินโดรมมีลกัษณะหน้าตาท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ พบเห็นไดบ้่อยคือ ศีรษะค่อนขา้งเล็ก หน้าแบน ดั้งจมูกแบน ตา

ห่างและเฉียงข้ึน หเูล็ก หบูิดผิดรูป ปากเล็ก ลิ้ นมกัย่ืนออกมา ตวัค่อนขา้งเต้ีย มือสั้น น้ิวสัน้ ลายมือมีลกัษณะมีเสน้

ขวางฝ่ามือ (Simian line) กลา้มเน้ือหยอ่น ขอ้ต่อหลวม อาจมีโรคหวัใจพิการแต่กาํเนิด หรือโรคลาํไสอุ้ดตนัตั้งแต่แรก

เกิด และมีความบกพร่องทางสติปัญญารว่มดว้ย  

ในอดีตบคุคลท่ีเป็นดาวน์ซินโดรมมกัมีอายุสัน้ ดว้ยระบบการทาํงานของร่างกายท่ีผิดปกติ แต่ปัจจุบนัดีข้ึนดว้ย

เทคโนโลยีและความกา้วหน้าทางการแพทย ์มีอายุยืนยาวข้ึนมาก 

สาเหตุของดาวน์ซินโดรมแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่ รอ้ยละ 95 เกิดจากโครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมา 1 แท่ง กลายเป็น 

3 แท่ง (Trisomy 21) รองลงมา รอ้ยละ 4 เป็นการเปลี่ยนยา้ยตาํแหน่งของโครโมโซมคู่ท่ี 21 ไปอยูติ่ดกบัคู่อื่น เช่น คู่

ท่ี 14 (Translocation) และท่ีพบน้อยท่ีสุด รอ้ยละ 1 มีทั้งโครโมโซมคู่ท่ี 21 ปกติ และโครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมา 

(Mosaic) 

ปัจจยัเสี่ยงสาํคญั คืออายุมารดาขณะตั้งครรภ ์เท่ากบัหรือมากกวา่ 35 ปี จะมีความเสี่ยงสูงกวา่หญิงตั้งครรภท่ี์อายุ

น้อย แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่ หญิงตั้งครรภท่ี์อายุน้อยจะไม่มีโอกาสคลอดลูกเป็นดาวน์ซินโดรม  

ดาวน์ซินโดรมสามารถตรวจคดักรองโดยการเจาะตรวจเลือด การอลัตราซาวน์ และวินิจฉยัก่อนคลอดโดยการเจาะ

น้ําครํา่มาตรวจดูโครโมโซมของเด็กในครรภว์า่ผิดปกติหรอืไม่ หากพบความผิดปกติ อาจเลือกยุติการตั้งครรภไ์ด ้

ทุกคนควรไดร้บัโอกาสท่ีเท่าเทียมในสงัคม ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ไดไ้ปในสถานท่ีต่าง ๆ มี

ประสบการณใ์นชีวิตท่ีสนุกสนาน มีความสุข ไม่แตกต่างกนั ไม่ควรมีผูใ้ดถูกท้ิงไวข้า้งหลงั รวมถึงผูท่ี้เป็นดาวน์ซินโดรม 

หากไดร้บัการดูแลท่ีถูกวิธี การสนับสนุน การยอมรบั พวกเขาก็จะเรียนรูแ้ละใชช้วีิตอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
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