วัน ดาวน์ซิ น โดรมโลก
WORLD DOWN SYNDROME DAY

นายแพทย์ ท วี ศั ก ดิ์ สิ ริ รั ต น์ เ รขา ... จิ ต แพทย์ เ ด็ ก และวั ย รุ่ น

วันดาวน์ซินโดรมโลก (WDSD: World Down Syndrome Day) ตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี ซึ่งกําหนดโดย
องค์การสหประชาชาติ โดยเริ่มอย่างเป็ นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้นมา แต่ก่อนหน้านี้ ก็มีการผลักดันโดย
องค์กรดาวน์ซินโดรมนานาชาติ (Down Syndrome International) ซึ่งมีสมาชิกอยูท่ วั ่ โลก มาระยะหนึ่ งแล้ว โดยจัดขึ้ น
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 ณ ประเทศสิงคโปร์
นัยที่ซ่อนอยูใ่ นวันที่ 21 มีนาคม (เดือนที่ 3 ของปี ) มาจากโครโมโซมคู่ที่ 21 มี 3 แท่ง เนื่ องจากสาเหตุส่วนใหญ่ของ
โรคดาวน์ซินโดรม เกิดจากโครโมโซมคู่ที่ 21 ผิดปกติ ซึ่งปกติจะมีโครโมโซมนี้ เพียง 2 แท่ง แต่ในดาวน์ซินโดรมจะมี
เกินมากลายเป็ น 3 แท่ง เรียกว่า Trisomy 21
วัตถุประสงค์ของการกําหนดให้มีวนั ดาวน์ซินโดรมโลกขึ้ น เพื่อเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ
และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานวันดาวน์ซินโดรมโลกอย่าง
เหมาะสม รณรงค์ให้สงั คมได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของโรคดาวน์ซินโดรม ให้เกิดความเข้าใจ เกิดการยอมรับ
และสร้างความเท่าเทียมในสังคม
ดาวน์ซินโดรมเป็ นโรคทางพันธุกรรม ตั้งชื่อขึ้ นเพื่อให้เกียรติกบั นายแพทย์ John Langdon Down ผูท้ ่ีอธิบายลักษณะ
อาการของโรค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2409 และอีกเกือบ 100 ปี ต่อมา นายแพทย์ Jerome Lejeune จึงพบว่าเกิดจากความ
ผิดปกติของโครโมโซม ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางร่างกายและสติปัญญา
ดาวน์ซินโดรมมีลกั ษณะหน้าตาที่เป็ นลักษณะเฉพาะ พบเห็นได้บ่อยคือ ศีรษะค่อนข้างเล็ก หน้าแบน ดั้งจมูกแบน ตา
ห่างและเฉียงขึ้ น หูเล็ก หูบิดผิดรูป ปากเล็ก ลิ้ นมักยื่นออกมา ตัวค่อนข้างเตี้ ย มือสั้น นิ้ วสัน้ ลายมือมีลกั ษณะมีเส้น
ขวางฝ่ ามือ (Simian line) กล้ามเนื้ อหย่อน ข้อต่อหลวม อาจมีโรคหัวใจพิการแต่กาํ เนิ ด หรือโรคลําไส้อุดตันตั้งแต่แรก
เกิด และมีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วย
ในอดีตบุคคลที่เป็ นดาวน์ซินโดรมมักมีอายุสน้ั ด้วยระบบการทํางานของร่างกายที่ผิดปกติ แต่ปัจจุบนั ดีขึ้นด้วย
เทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแพทย์ มีอายุยืนยาวขึ้ นมาก
สาเหตุของดาวน์ซินโดรมแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 เกิดจากโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง กลายเป็ น
3 แท่ง (Trisomy 21) รองลงมา ร้อยละ 4 เป็ นการเปลี่ยนย้ายตําแหน่ งของโครโมโซมคู่ที่ 21 ไปอยูต่ ิดกับคู่อื่น เช่น คู่
ที่ 14 (Translocation) และที่พบน้อยที่สุด ร้อยละ 1 มีท้งั โครโมโซมคู่ที่ 21 ปกติ และโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา
(Mosaic)
ปั จจัยเสี่ยงสําคัญ คืออายุมารดาขณะตั้งครรภ์ เท่ากับหรือมากกว่า 35 ปี จะมีความเสี่ยงสูงกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่อายุ
น้อย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า หญิงตั้งครรภ์ที่อายุน้อยจะไม่มีโอกาสคลอดลูกเป็ นดาวน์ซินโดรม
ดาวน์ซินโดรมสามารถตรวจคัดกรองโดยการเจาะตรวจเลือด การอัลตราซาวน์ และวินิจฉัยก่อนคลอดโดยการเจาะ
นํ้าครํา่ มาตรวจดูโครโมโซมของเด็กในครรภ์วา่ ผิดปกติหรือไม่ หากพบความผิดปกติ อาจเลือกยุติการตั้งครรภ์ได้
ทุกคนควรได้รบั โอกาสที่เท่าเทียมในสังคม ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ไปในสถานที่ต่าง ๆ มี
ประสบการณ์ในชีวิตที่สนุ กสนาน มีความสุข ไม่แตกต่างกัน ไม่ควรมีผใู ้ ดถูกทิ้ งไว้ขา้ งหลัง รวมถึงผูท้ ี่เป็ นดาวน์ซินโดรม
หากได้รบั การดูแลที่ถูกวิธี การสนับสนุ น การยอมรับ พวกเขาก็จะเรียนรูแ้ ละใช้ชวี ิตอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข
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