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 รายงานนี้เปนการศึกษาปจจยัท่ีเกีย่วของกบัการพัฒนาการเด็กกลุมอาการดาวน  โดยรวบรวมขอมูลจากผูปวย
ท่ีเร่ิมรับไวในความดูแลคต้ังป  พ.ศ.2536 ถึง 2540  จํานวน  80  ราย  จากคลินิกเวชพันธุศาสตร   ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร โรงพยาบาลศิริราช  ผูปวยสวนใหญมีภูมิ  ลําเนาในกรุงเทพมหานคร  บิดามารดาสวนใหญมีความรูและเศรษ
ฐานะตํ่า  ผูปวยรอยละ  50 คลอดในโรงเรียนแพทย  ทุกรายไดรับคําแนะนําทางเวชพนัธุศาสตร  โดยรอยละ 61.25 
ของบิดา มารดาไดรับคําแนะนําดานเวชพนัธุศาสตร  คร้ังแรกเม่ือบุตรอายุอยูในชวงแรกเกดิ ~3  เดอืน  โดยแพทย
สาขาเวชพันธุศาสตร  รอยละ  72.5 มารดาเปนผูดูแลเล้ียงดูเปนสวนใหญ  โดยมีสมาชิกคนอ่ืนๆ  ในครอบครัวให
ความรวมมือในการดูแล  รอยละ  46.25  มีโรคหัวใจพิการแตกําเนดิ  รอยละ  25 มีภาวะตอมธัยรอยดบกพรอง  ผูปวย
สวนใหญเร่ิมไดรับ  Early  stimulation  program   เม่ืออายุ 1-2  เดือน คิดเปนรอยละ 41.25  และมากระตุนพัฒนาการ
ทุกเดือน  รอยละ 47.5  สวนใหญไดรับการ ตรวจการไดยินเม่ืออายุมากกวา  15  เดือน คิดเปนรอยละ  47.25, พบวา
รอยละ  90  ผลการตรวจการไดยินอยูในเกณฑปกติ รอยละ 56.25  เร่ิมฝกพูดเม่ืออายุมากกวา  15  เดือน   รอยละ 9  
ไดรับการประเมิน Developmental   Quotient  (DQ)  เม่ืออายุ 2-3  ป ผลการประเมินสวนใหญระดบัเชาวนปญญา อยู
ในระดบั  Mild  MR  คิดเปนรอยละ  31.25  พบวาผูปวยสวนใหญท่ีไดรับการกระตุนพัฒนาการอยางสมํ่าเสมอ , เร่ิม
ฝกหัดเมื่ออายุ  12-15 เดือน  และไดรับการดูแลสุขภาพท่ีดี  เม่ือประเมินพัฒนาการโดยการตรวจ  DQ จะอยูในระดับ 
Mild   MR  ข้ึนไป   
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 The  objective  of  this  study  is to   analyze  factors  influencing  the  developmental   outcome  
in  children  with  Down  Syndrome   at   Siriraj  hospital   during  1993-1997.  The  data  collection  
were  from  the   hospital  admission  chart;  genetics  clinic  file.  Total  of  80  children with  Down  
Syndrome  were  studied.  Majority  lived  in  Bangkok  and  were  born  in  Medical  University .  
Most   parents  were   from  low   socioeconomic   status  and  low  education.  Sixty – one  percent  
received   genetic   counseling   by  the  geneticist  in  the  first  3  months.  For child  rearing , mothers  
were   most   responsible  in  family (72.5%).  There  were  42.65%  of  congenital  heart  disease  and  
25%  of  congenital   hypothyroidism  noted.  Most  patients received  eary  stimulation   program  at  
age  1-2 months (41.25%)  with  regular   follow  up  under  this   program (47.5%).  Hearing  
evaluation  at  age >  15  months  was  47.5%  and  90%  have  normal   hearing  test.  Fifty six  
percents  started  speech   therapy  program  after   age  15  months. Prior  to  3  years  of  age ,  
development   quotient   using  CAT/CLAMS  was   evaluated.  Mild  MR  (31.25%)  were   noted.  
Children  with  Down   syndrome  who  received  genetic  counseling ,  early  stimulation  program,  
speech  therapy  and   regular   health  care   had  better   developmental  quotient  compared  with  
others  who  did  not  receive  similar  care  and  management , were  found  to have  mild  mental  
retardation. 
 
 
 
 




