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กลุม่ อาการดาวน์ ( Down syndrome) เป็นโรคทีเ่ กิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคูท่ ี่ 21 ทาให้
เกิดภาวะบกพร่องทางสติปญ
ั ญาและความผิดปกติดา้ นร่างกาย ซึง่ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ (National
Institute of Child Health and Human Development,2007)
อาการแสดงทีบ่ ง่ ชีว้ ่าเป็นกลุ่ มอาการดาวน์
ทารกกลุม่ อาการดาวน์ จะมีลกั ษณะทีบ่ ง่ ชี้วา่ เป็นกลุม่ อาการดาวน์ ได้แก่ ศีรษะแบนกว้าง ท้าย
ทอยแบน คอสัน้ ผิวหนังด้านหลังขอคอหนาและนิ่ม ใบหน้ากลม ตาเฉียงขึน้ ผิวหนังบทีห่ ัวตาด้านใน
มากกว่าปกติ โคนจมูกและดัง้ จมูกแบน ใบหูเล็กและติดอยู่ต่า มีจดุ ขาวๆ บริเวณขอบของ รูมา่ นตา
ปากอ้า ลิน้ ยื่นออกมาดูใหญ่เมือ่ เทียบกับปาก มีเส้นลายมือตัดขวางเพียงเส้นเดียวบนฝ่ามือ นิ้วก้อยโค้งงอ
เข้าและอาจพบข้อกลางของนิ้วก้อยสัน้ กว่าปกติ หรือไม่มเี ลย ร่องระหว่างนิ้วหัวแม่เท้า และนิ้วชี้กลาง แรง
ตึงของกล้ามเนื้อน้อย ข้อใหญ่ๆ ของร่างกายหลวมกว่าปกติ (ดวงฤดี วัฒนศิรชิ ั ยกุล, 2547 , Marder, 1996)
ทารกกลุ่ มอาการดาวน์และปัญหาการดูดกลื น
ทารกกลุม่ อาการดาวน์ มักมีปญ
ั หาเกีย่ วกับการดูดกลืนตัง้ แต่แรกเกิด ทัง้ นี้เนื่องจากทารกกลุม่
อาการดาวน์มพี ัฒนาการทีผ่ ดิ ปกติของกล้ามเนื้อใบหน้า ช่ องปาก และกล้ามเนื้อทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูดกลืน
ดังนี้ (Desai, 1997)
1. เพดานปากมีความยาว ความสูง และความลึกน้อยกว่าทารกปกติ ทาให้ความจุในช่ องปาก
น้อยกว่าทารกปกติ
2. อ้าปาก เนื่องจากมีความตึงตัวต่าของกล้ามเนื้อทีช่ ่ วยในการปิดปาก กล้ามเนื้อทีช่ ่ วยยก
ขากรรไกรล่างขึน้ และกล้ามเนื้อทีช่ ่ วยการเคลือ่ นไหวของปากและแก้ม
3. มุมปากตก เนื่องจากมีความตึงตัวต่าของริมฝีปากบนและล่าง

4. ลิน้ มีรอยแตกบริเวณสองส่วนสามของลิน้ ส่วนหน้า ซึง่ ก่อให้เกิดการสะสมของเศษอาหาร
ส่งผลให้ลมหายในมีกลิน่ เหม็น
5. กล้ามเนื้อลิน้ มีความตึงตัวต่า ทาให้ลนิ้ ย่น หรือลิน้ ยื่นขณะดูดนม ดูดน้า รับประทานอาหาร
จากการศึกษาพฤติกรรมการดูดนมในทารกกลุม่ อาการดาวน์ อายุ 1, 4, 8 และ 12 เดือน โดยใช้
เครื่องมืออัลตร้าซาวด์ ผลการศึกษาพบว่า ทารกมีประสิทธิภาพการดูดนมน้อยกว่าทารกปกติ เนื่องจาก
กล้ามเนื้อของปาก กล้ามเนื้อ perioral และ masticutory มีความตึงตัวต่า และมีการเคลือ่ นไหวของลิน้ น้อย
(Mizuno & Ueda, 2001) นอกจากนี้ทารกกลุม่ อาการดาวน์บางส่วนทีม่ สี ขุ ภาพไม่แข็งแรงและเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน เช่ น โรคหัวใจ โรคเกีย่ วกับลาไส้ โรคฮอร์โมนไทรรอยด์ต่าตัง้ แต่แรก
เกิด ทารกเหล่านี้อาจมีอาการหายใจเร็ว เหนื่อยหอบง่าย ถูกงดอาหารเป็นเวลานาน หรือได้รบั นมทางสาย
ยางให้อาหารเป็นเวลานาน ได้รบั การรักษาโดยการคาท่อหลอดลมเป็นเวลานาน ได้รบั การดูดเหมหะ
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้ทารกเหล่านี้มพี ัฒนาการดูดกลืนทีล่ า่ ช้ ามากยิ่งขึน้ ดังนั้นการกระตุน้ การ
ดูดกลืนนมในทารกกลุม่ อาการดาวน์จงึ เป็นสิง่ สาคัญมาก ในอันทีจ่ ะช่ วยให้ทารกพัฒนาความสามารถใน
การดูดนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินความพร้อมของทากกลุ่ มอาการดาวน์ก่อนกระตุ้นการดูดกลื น
ก่อนกระตุน้ การดูดกลืนในทารก ควรมีการประเมินความพร้อมด้านร่างกายของทารกโดยมี
แนวทางพิจารณา ดังนี้
1. ทารกควรมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรงพอสมควร โดยสังเกตจานวนครั้งของการหายใจ ทารก
ไม่มหี ายใจเหนื่อยหอบ สีผวิ แดงดี ไม่มปี กี จมูกบาน วัดค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดไม่ต่า
กว่า 90 อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มไี ข้ ไม่มภี าวะของอุณหภูมริ า่ งกายต่ากว่า 36.5 องศา
เซลเซียส ไม่มภี าวะเกร็งหรือกระตุกบ่อยครั้ง
2. ก่อนได้รบั การกระตุน้ การดูดกลืน ทารกควรอยู่ในภาวะตืน่ เต็มที่ โดยทารกจะแสดงสือ่
สัญญาณต่างๆ ได้แก่ หน้าตาสดใส ลืมตากว้าง ห่อปาก ทาเสียงอ้อแอ้ ให้ความสนใจต่อสิง่ กระตุน้ ใบหน้า
ผ่อนคลาย หันหน้าไปทางต้นเสียงหรือผูด้ แู ล ยิ้มอย่างมีความหมาย มือประสานกัน มือจับสิง่ ของ วางมือ
ใกล้ปาก เป็นต้น (มาลี เอือ้ อานวย, 2545) ทัง้ นี้ทารกทีอ่ ยู่ในภาวะตืน่ เต็มทีม่ คี วามสามารถในการดูดกลืน
นมได้ดกี ว่าทารกทีอ่ ยู่ในภาวะหลับ
3. หลีกเลีย่ งการกระตุน้ การดูดกลืนในทารกทีม่ กี ารทากิจกรรมพยาบาลหลายๆ อย่างก่อนการ
กระตุน้ การดูดกลืน ยกตัวอย่างเช่ น การอาบน้าทารกแล้วเคาะปอด ดูดเสมหะ ตามด้วยการเจาะเลือด เป็น
ต้น ทัง้ นี้เนื่องจากทารกทีไ่ ด้รบั การทากิจกรรมพยาบาลหลายอย่างก่อนการกระตุน้ การดูดกลืน ทารกมักจะ
อ่อนเพลีย และหลับง่ายหลังการกระตุน้ การดูดกลืนได้เพียงเล็กน้อย ซึง่ ส่งผลให้การฝึกไม่กา้ วหน้า
เท่าทีค่ วรจะเป็น อาจพิจารณาฝึกการดูดกลืนในช่ วงเวลาทีเ่ หมาะสมหรือมือ้ นมต่อไป

การประเมินความสามารถในการดูดกลื นนมของทารกกลุ่ มอาการดาวน์
ก่อนทีท่ ารกจะได้รบั การกระตุน้ การดูดกลืน ควรมีการประเมินความสามารถในการดูดและการ
กลืนของทารก ดังนี้
1. จับกล้ามเนื้อบริเวณแก้มหรือกล้ามเนื้อแขนขา ทารกกลุม่ อาการดาวน์โดยทัว่ ไปมีภาวะ
ความตึงตัวของกล้ามเนื้อต่า ( Hy[potonia) ทารกกล้ามเนื้อทีจ่ บั หรือคลามีความนิ่มมาก โดยเฉพาะบริเวณ
แก้ม แสดงว่าทารกมีความสามารถในการดูดนมน้อย
2. สังเกตอาการปิดของริมฝีปากขณะทารกหลับ ทารกกลุม่ อาการดาวน์สว่ นใหญ่มกั จะมีการอ้า
ปาก เนื่องจากเอ็นทีย่ กึ ขากรรไกรหลวม ลิน้ ยื่นออกมา ทาให้รมิ ฝีปากปิดไม่สนิท ส่งผลให้กลืมนมได้ไม่ดี
ทดสอบการปิดของริมฝีปาก โดยการสอดสิว้ เข้าไปในช่ องปาก ทารกทีม่ กี ารปิดของริมฝีปากทีด่ นจะมีการ
หุบปากและอมนิ้วทีส่ อดเข้าไป ส่วนทารกทีม่ ปี ญ
ั หาการปิดของริมฝีปากนั้น จะมีการอ้าปากและไม่ยอมหุบ
ปากแม้จะสอดนิ้วเข้าไปในช่องปากก็ตาม
3. ทดสอบความสามาถในการดูดนมของทารก โดยการสอดนิ้วเข้าไปในช่ องปาก หากทารกมี
การม้วนลิน้ และห่อริมฝีปากรอบนิ้วพร้อมเริ่มดูดได้ แสดงว่าทารกดูดนมเป็น ส่วนทารกทีม่ กี ารม้วนลิน้
และห่อริมฝีปากมารอบนิ้วพร้อมเริ่มดูดแต่มแี รงน้อย ไม่ตอ่ เนื่อง แสดงว่าทารกดูดนมได้แต่ไม่เก่ง ส่วน
ทารกทีไ่ ม่มกี ารม้วนลิน้ และห่อริมฝีปากรอบนิ้วแสดงว่าทารกดูดไม่เป็น
4. ตรวจสอบความสามารถในการกลืนของทารก โดยสังเกตว่าทารกขณะดูดนมมีน้านมไหล
ย้อยออกมาจากมุมปากหรือไม่ โดยปกติทารกมีการดูด 2 - 3 ครั้ง และกลืน 1 ครั้ง ไม่มนี ้านมไหลย้อยออก
มาก แสดงว่าการกลืนสัมพันธ์ได้ดกี บั การหายใจ ส่วนทารกทีม่ ปี ญ
ั หาเรื่องการหายใจจะมีการกลืนทีไ่ ม่
ต่อเนื่อง ทารกจะหยุดพักเพื่อให้สมั พันธ์กบั การหายใจ อาจมีการปฏิเสธการกลืนโดยมีการเปิดของริมฝีปาก
และขากรรไกรให้น้านมไหลย้อยออกมา และทารกเหล่านี้จะแสดงอาการสาลักได้ง่าย ส่วนทารกทีก่ ลืน
นมไม่เป็นจะแสดงอาการอึกอัก ถีบแขน ขา อย่างรุนแรง มีภาวะคล้าลงของริมฝีปากหรือซีดภายหลังการดูด
นม 1 - 2 ครั้ง ทารกจะปฏิเสธการกลืนนมโดยจะใช้ ลนิ้ ตวัดเอานมออกจากปาก สังเกตได้วา่ น้านมจะไหล
ย้อยออกมาจากปากเกือบเท่าปริมาณทัง้ หมดทีด่ ดู เข้าไป และแสดงอาการหายใจเร็วหรือเหนื่อยภายหลังการ
ดูดนม ซึง่ ทารกทีก่ ลืนนมไม่เป็นนี้สว่ นใหญ่มกั เป็นโรคเกีย่ วกับปอดหรือหัวใจทีร่ นุ แรง ส่งผลให้การดูด
และกลืนไม่สมั พันธ์กบั การหายใจ ( Colin, 1994)
5. ตรวจสอบรีเฟลกซ์ของช่ องปาก ซึง่ ประกอบด้วยรีเฟลกซ์การดูดกลืนทีท่ ดสอบในข้อ 3 และ
4 รีเฟลกซ์การขย้อน ( gag reflex) ทดสอบโดยสอดนิ้วเข้าไปแตะบริเวณโคนลิน้ ทารกจะแสดงอาการขย้อน
รูททิง่ รีเฟลกซ์ ( rooting reflex) ทดสอบโดยใช้ มอื ลูบเบาๆ บริเวณแก้มข้างใดข้างหนึ่ง ทารกจะแสดงอาการ
หันศีรษะมาด้านทีถ่ กู กระตุน้ พร้อมกับห่อริมฝีปาก กระดกลิน้ เตรียมพร้อมทีจ่ ะดูด ทารกทีม่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับ
สมองอย่างรุนแรง เช่ น HIE stage 3 อาจตรวจสอบไม่พบรีเฟลกซ์ของช่ องปาก

วิธีกระตุ้นการดูดกลื นในทารกกลุ่ มอาการดาวน์
หลังจากประเมินความพร้อมและประเมินความสามารถในการดูดกลืนของทารกกลุม่ อาการดาวน์
แล้วพบว่า ทารกมีความพร้อมทีจ่ ะได้รบั การกระตุน้ การดูดกลืน ให้ตระเตรียมอุปกรณ์ทใี่ ชในการฝึกการ
กระตุน้ การดูดกลืน ดังนี้
1. จุกนมทีน่ ิ่ม ขนาดพอเหมาะกับปากของทารก และมีรขู นาดเล็กทีน่ ้านมไหลทีละหยดช้ าๆ
เพื่อป้องกันการสาลักนมของทารกจากการไหลของนมทีเ่ ร็วเกินไป
2. กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาด 10 ซีซ.ี
3. ถุงมือทีส่ ะอาดปราศจากเชื้อ 1 คู่
4. ขวดนมทีบ่ รรจุปริมาณนมตามคาสัง่ แพทย์
การเตรียมทารกก่อนการกระตุ้นการดูดนม
1. ดูแลให้ทารกได้รบั การเคาะปอดและดูดเสมหะก่อนการกระตุน้ การดูดนมกรณีทที่ ารกมี
เสมหะมาก
2. ดูแลให้ทารกได้รบั ความอบอุน่ โดยห่อตัวทารกและห่มผ้า
3. กรณีทารกได้รบั การรักษาด้วยออกซิเจน ดูแลปริมาณของออกซิเจนให้เพิ่มขึน้ เล็กน้อย
ในขณะฝึกดูดกลืน
วิธีการกระตุ้นการดูดกลื น
การกระตุน้ การดูดกลืนนี้ได้จากการรวบรวมจากตาราต่างๆ รวมทัง้ ประสบการณ์ของผูเ้ ขียนทีใ่ ห้
การดูแลทารกกลุม่ อาการดาวน์ โดยมีวธิ ี ดังนี้ (ชลลดา ภูมผิ ล, 2539)
1. อุม้ ทารกนั่งบนตัก จัดศีรษะให้สงู คอแหงนเล็กน้อย
2. นวดกล้ามเนื้อรอบริมฝีปาก โดยนวดกล้ามเนื้อริมฝีปากบนในทิศทางขึน้ นวดกล้ามเนื้อริม
ฝีปากล่างในทิศทางลง วิธีนี้ช่วยให้กล้ามเนื้อริมฝีปากกระชั บ ดังภาพที่ 1 ซึง่ การนวดในเด็กกลุม่ อาการ
ดาวน์นี้ ให้เน้นการนวดมาบริเวณด้านข้าง เพื่อลดการแลบของลิน้

ภาพที่ 1
3. สวมถุงมือทีส่ ะอาดปราศเชื้อและสอดนิ้วเข้าไปในปากนวดบริเวณลิน้ โดยวางนิ้วมือบนลิน้
กดและดันนิ้วจากหน้าลิน้ ไปหลังลิน้ เพื่อเพิ่มการรับรู้ของลิน้ แตะนิ้วลงบนลิน้ เป็นพักๆ เพื่อ
เพิ่มการเคลือ่ นไหวของลิน้ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2
4. หงายฝ่ามือขึน้ สอดนิ้วเข้าไปในปากให้ปลายนิ้วแตะเพดานอ่อน นวดเพดานอ่อนจาก
ด้านหน้าไปหลัง แล้วกระดกนิ้วให้ปลายนิ้วแตะเพดานอ่อนเป็นพักๆ เพื่อกระตุน้ การนวด

ภาพที่ 3
5. นวดเหงือกบนและล่าง โดยสอดนิ้วมือเข้าไปในปาก เริ่มนวดจากตรงกลางไปซ้ายสุดแล้วยิ้
นกลับมาจุดเริ่มต้นข้ามแนวกึง่ กลางไปด้านขวา ดังภาพที่ 4 เป็นการกระตุน้ ให้มนี ้าลายเกิดขึน้ และช่ วย
ขยายขากรรไกรในกรณีทารกทีม่ กี ารเกร็งของขากรรไกรและอ้าปากไม่ได้

ภาพที่ 4
6. นวดกระพุ้งแก้ม โดยสอดนิ้วไปนวดกระพุ้งแก้มในทิศทางขึน้ ลง ใช้ ในกรณีทเี่ ด็กมีการดึง
รั้งกล้ามเนื้อบริเวณกระพุ้งแก้ม ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5
7. นวดกล้ามเนื้อคอในทิศทางขึน้ ไปทีค่ าง เพื่อกระตุน้ กล้ามเนื้อทีใ่ ช้ ในการกลืนให้แข็งแรง ดัง
ภาพที่ 6

ภาพที่ 6
8. ฝึกควบคุมขากรรไกร โดยให้นิ้วชี้วางอยู่บนแนวขากรรไกรขึน้ ถึงกกหู นิ้วหัวแม่มอื วางอยู่
บนคางด้านหน้า และออกแรงกดเข้าไปเล็กน้อย วางนิ้วกลางอยู่ใต้คาง ดังภาพที่ 7 เพื่อฝึกการปิดและเปิด
ของขากรรไกรในเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาการกลืน และเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาลิน้ แลบออกนอกปาก (ศรีวมิ ล มโนเชี่ยวพินิจ,

2542) โดยเฉพาะในเด็กกลุม่ อาการดาวน์ทตี่ อ้ งฝึกการควบคุมขากรรไกรบ่อยครั้ง เพื่อลดการยื่นของลิน้
ออกมานอกปาก

ภาพที่ 7
9. กรณีทารกมีความไวของ
gag reflex ทารกจะแสดงอาการขย้อนนมทันทีหากนาจุกนมเข้าไป
ในปาก ให้แก้ไขโดยการจับทารกก้มหน้าและเคาะเบาๆ ใต้คางบริเวณฐานของลิน้ และริมฝีปาก (ศรีวมิ ล
มโนเชี่ยวพินิจ, 2542)
10. กรณีทารกทีม่ กี ารม้วนของลิน้ ขึน้ ไปแตะบนเพดานอ่อน เนื่องจากทารกบางคนมีเพดานอ่อน
สูงและโค้ง ให้ใช้นิ้วชี้ลบู เบาๆ จากกึง่ กลางปากไปยังมุมปาก เพื่อช่ วยให้ลนิ้ แลบออกมา
11. หลังจากเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อแล้ว เริ่มต้นฝึกดูดนมโดยสอดหัวนมเข้าไปในปาก
ใช้กระบอกฉีดยาพลาสติกดูดนมจากขวดจานวน 10 ซีซ.ี หยดนมลงในจุกนมทีละน้อยๆ ฝึกให้ทารกดูดนม
และกลืน หยุดพักเมือ่ ทารกดูดนมไป 2 - 3 ซีซ.ี พร้อมสังเกตภาวะหายใจเร็ว คล้าหรือซีด หากทารกมีภาวะ
ดังกล่าว ให้ดมออกซิเจน ทารกมีอาการดีขนึ้ ฝึกดูดนมต่อและจับทารกเรอเป็นพักๆ
12. กรณีทที่ ารกดูดนมไปได้ช่วงหนึ่งแล้วหยุดพัก ให้กระตุน้ ทารกดูดนมต่อโดยการหมุนจุกนม
หรือเลือ่ นจุกนมให้แตะทีเ่ พดานอ่อนเป็นพักๆ
ทารกทีไ่ ด้รบั การกระตุน้ การดูดกลืนและฝึกดูดนมนี้ ในระยะแรกของการฝึกทารกอาจ ไม่
สามารถดูดนมได้ทงั้ หมด เนื่องจากเกิดอาการเมือ่ ยล้าของกล้ามเนื้อ ทารกบางรายแสดงอาการ ไม่ยอมดูด
นมต่อ บางรายหลับสนิท ซึง่ กรณีเช่ นนี้พบได้ทวั่ ไปในทารกทีไ่ ด้รบั การฝึกครั้งแรกอาจยุตกิ ารฝึกไว้กอ่ น
และเริ่มฝึกอีกครั้งในวันต่อไป หลีกเลีย่ งการฝึกในมือ้ นมทีต่ ดิ ต่อกัน เนื่องจากทาให้ทารกอ่อนเพลียเกินไป

การยุติการฝึกดูดกลื นนมทารกกลุ่ มอาการดาวน์
ทารกทีไ่ ด้รบั การกระตุน้ การดูดกลืนและฝึกดูดนม อาจได้รบั การพิจารณายุตกิ ารฝึกหรือเลือ่ นการ
ฝึกออกไป หากพบว่าทารกมีปญ
ั หาดังต่อไปนี้
1. มีภาวะความอิม่ ตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดลดลงและไม่ดขี นึ้ มีภาวะซีดหรือคล้าของ
ริมฝีปากและตัวลาย
2. มีภาวะหายใจเหนื่อยหอบ
3. มีภาวะสารอกอาเจียนจานวนมาก
4. ทารกต่อต้านการฝึกดูดนม โดยการร้องไห้อย่างรุนแรงพร้อมส่ายศีรษะ ใช้ มอื ปัดไปมาเพื่อ
ป้องกันไม่ให้จกุ นมเข้าปาก ซึง่ มักเกิดกับทารกทีไ่ ด้รบั การดูดเสมหะบ่อยครั้งและต่อเนื่องเป็นเวลานาน
การยุตกิ ารฝึกดูดนมนี้ อาจเกิดขึน้ จากหลายปัจจัย เช่ น ภาวะเจ็บป่วยของทารก ความกลัวของ
ทารก และการเหน็ดเหนื่อยจากการใช้ แรงในการดูดนม เป็นต้น
ทารกกลุม่ อาการดาวน์ เป็นทารกทีม่ พี ัฒนาการทีผ่ ดิ ปกติของกล้ามเนื้อใบหน้า ช่ องปาก และ
กล้ามเนื้อทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูดกลืน ทาให้ทารกมีประสิทธิภาพการดูดนมน้อยกว่าทารกปกติ แนวทางการ
ส่งเสริมการกระตุน้ การดูดกลืน จะประกอบด้วย การประเมินความพร้อมของทารกก่อนการกระตุน้ การ
ดูดกลืน การประมินความสามารถในการดูดกลืนนม วิธีกระตุน้ การดูดกลืนนมและการยุตกิ ารฝึกดูดกลืน
นม ซึง่ การกระตุน้ การดูดกลืนทารกกลุม่ อาการดาวน์นี้จะช่ วยเพิ่มความพร้อมของกล้ามเนื้อทีใ่ ช้ ในการ
ดูดกลืนนม เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดนมแก่ทารก ซึง่ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของทารก
ต่อไป
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