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Holistic approach to developmental delay: Genetic evaluation
กัญญา ศุภปี ติพร
การทีเด็กมีพฒั นาการช้าย่อมส่ งผลกระทบอย่างสําคัญต่อครอบครัวและสังคมทีเด็กอาศัย
อยู่ โดยรวมแล้ว ภาวะนี(มีอุบตั ิการณ์การเกิดสู ง จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดา้ น
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทําให้แพทย์มีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับสาเหตุ และการดําเนินโรคทีทาํ
ให้เกิดภาวะดังกล่าวนี(มากขึ(น ซึ งนําไปสู่ การให้การวินิจฉัย การดูแลรักษา รวมไปถึงการป้ องกัน
และการให้คาํ ปรึ กษาทางพันธุ กรรมทีถูกต้องเหมาะสม ช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ทีดีข( ึน
สามารถพัฒนาตามศักยภาพทีเป็ นไปได้มากทีสุด และอยูร่ ่ วมในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ดังนั(น
การดูแลรักษาแบบองค์รวมเป็ นสิ งสําคัญและจําเป็ น บุคลากรทางการแพทย์นอกจากจะให้การ
ดูแลรักษาโรคแล้ว สภาพทางร่ างกายและจิตใจของผูป้ ่ วยรวมทั(งสมาชิกอืนๆ ในครอบครัวต้อง
ได้รับการประเมิน เพือให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อสังคม
โดยรวม
ความหมายและอุบัติการณ์
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้ให้คาํ นิยามหรื อคําจํากัดความของ
ภาวะ mental retardation ว่าเป็ นภาวะทีมีการพัฒนาการของสมองหรื อจิตใจทีหยุดหรื อไม่สมบูรณ์
ซึ งพบมีความบกพร่ องของทักษะต่างๆ ได้แก่ ทักษะทางด้านปริ ชาน (cognitive), ด้านภาษา
(language), ด้านการเคลือนไหวกล้ามเนื(อ (motor), และด้านสังคม (social) ซึ งความบกพร่ อง
ดังกล่าวนี(แสดงออกมาในระหว่างการพัฒนาการของเด็ก ซึ งส่ งผลต่อระดับเชาวน์ปัญญา
(intelligence) โดยรวม (http://www.who.int/mental_health/media/en/69.pdf) โดยทัว ไป คําว่า
“พัฒนาการช้า (developmental delay)” จะใช้เฉพาะในเด็กทีมีอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี การวินิจฉัยภาวะ
ดังกล่าวในเด็กเล็กต้องอาศัยผูเ้ ชียวชาญทางด้านพัฒนาการ (developmental specialist) หรื อ กุมาร
แพทย์ผมู ้ ีประสบการณ์ในการประเมินโดยใช้วธิ ี การทีได้มาตรฐานซึ งมีการเปรี ยบเทียบกับระดับ
อายุและค่าอ้างอิง ส่ วนคําว่า “สติปัญญาช้า (mental retardation)” จะใช้ในเด็กทีมีอายุต( งั แต่ 5 ปี ขึ(น
ไปซึ งการทดสอบระดับเชาวน์ปัญญา (IQ test) สามารถกระทําได้ในเด็กกลุ่มนี( เนืองจากได้ผลที
ถูกต้องและเชือถือได้1 การทดสอบระดับเชาวน์ปัญญาจะกระทําโดยนักจิตวิทยาผูซ้  ึงมีความ
ชํานาญในการใช้และแปลผลการทดสอบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ดังนั(น การวินิจฉัยผูป้ ่ วยทีมี
ภาวะสติปัญญาช้า (mental retardation) จะกระทําได้เมือบุคคลนั(นมีอายุต( งั แต่ 5 ปี ขึ(นไป และ
แสดงอาการก่อนอายุ 18 ปี
เด็กเล็กทีมีพฒั นาการทีชา้ เหล่านี(จะสามารถกระทําทักษะต่างๆ ได้ชา้ กว่าทีควรจะเป็ นเมือ
เปรี ยบเทียบกับทักษะทีคาดว่าจะทําได้ตามอายุ ซึ งบ่งบอกถึงความบกพร่ องในด้านการเรี ยนรู ้และ
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การปรับตัว อาจจะมีความสําคัญและสามารถนํามาพยากรณ์การเกิดความผิดปกติในการเรี ยนรู ้
ต่อไปในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม เป็ นไปได้วา่ เด็กเล็กทีมีพฒั นาการช้าเพียงเล็กน้อย อาจจะเป็ น
เพียงชัว คราว ซึ งไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าจะมีภาวะสติปัญญาช้าต่อไปหรื อไม่เมือมีอายุ
มากขึ(น
ภาวะพัฒนาการช้าพบมีอุบตั ิการณ์ประมาณร้อยละ 2 ถึง 32, 3 ประมาณร้อยละ 40 ถึง 50
ของผูป้ ่ วยทีมีพฒั นาการช้าทีได้รับการวินิจฉัยและประเมิน สามารถระบุสาเหตุได้ ซึ งความ
ผิดปกติทางพันธุ กรรมเป็ นสาเหตุทีทาํ ให้เกิดพัฒนาการช้าในเด็กทีพบบ่อยทีสุด4 ถึงแม้วา่ ยังมีอีก
ประมาณร้อยละ 50 ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ การค้นหาและให้การวินิจฉัยเด็กทีมีภาวะพัฒนาการ
ช้าได้ต( งั แต่แรกเริ มโดยการตรวจกรองในด้านพัฒนาการซึ งกระทําได้โดยกุมารแพทย์และแพทย์
ทัว ไป และสามารถส่ งต่อไปยังแพทย์ผเู ้ ชียวชาญเพือหาสาเหตุและให้การดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีความจําเป็ นอย่างยิง เนืองจากการให้การดูแลรักษาตั(งแต่ระยะแรกๆในผูป้ ่ วยส่ วน
ใหญ่ สามารถลดความพิการและทุพพลภาพทั(งร่ างกายและจิตใจของผูป้ ่ วยและครอบครัวได้ ดังที
กล่าวไว้ในข้างต้นถึงสาเหตุของการทีเด็กมีพฒั นาการทีชา้ นอกจากสาเหตุทางพันธุ กรรมซึ งจะ
กล่าวอย่างละเอียดต่อไปถึงแนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูป้ ่ วยในกลุ่มโรคทีพบบ่อยแล้ว
สาเหตุอืนๆ ซึ งจะต้องคํานึงถึงและสามารถสื บค้นได้จากการซักประวัติและการตรวจร่ างกายอย่าง
ละเอียด ได้แก่ การติดเชื( อ และการได้รับสารบางชนิดทีมีผลต่อการเจริ ญพัฒนาของเซลล์สมอง
เช่น การดืมสุ รา ในระหว่างทีมารดากําลังตั(งครรภ์ การขาดอากาศของทารกในขณะทีกาํ ลังคลอด
เนืองจากคลอดยาก หรื อ การบาดเจ็บทีสมองของทารกจากการกระทบกระแทก เป็ นต้น
หลักการประเมินทางพันธุศาสตร์
เช่นเดียวกับหลักหรื อแนวทางการวินิจฉัยผูป้ ่ วยเด็กอืนๆ การประเมินผูป้ ่ วยเด็กทีมี
พัฒนาการช้าทีสาํ คัญ ประกอบด้วย
1. การซักประวัติ
นอกจากประวัติเกียวกับอาการ และการพัฒนาการแล้ว ประวัติอืนๆ ทีสาํ คัญ
ได้แก่ ประวัติก่อนคลอด (prenatal history) ประวัติการคลอด (birth history) ประวัติ
สมาชิกอืนๆ ใน ครอบครัว (family history)
2. การเขียนพงศาวลี (pedigree)
การเขียนพงศาวลีช่วยทําให้แพทย์เห็นโครงสร้างและขนาดของครอบครัวนั(นๆ
ได้โดยสะดวกและแปลผลได้ง่าย ในแต่ละพงศาวลี ควรจะเขียนอย่างน้อย 3 รุ่ นขึ(นไป
พงศาวลีทีดีสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุ กรรม และช่วยให้
แพทย์หาบุคคลอืนๆ ในครอบครัวทีมีความเสี ยงต่อการเกิดโรคหรื อการให้กาํ เนิดบุตรทีมี
ความผิดปกติได้
3. การตรวจร่ างกาย
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การตรวจร่ างกายอย่างละเอียดเป็ นส่ วนทีสาํ คัญและจําเป็ นในการประเมินเด็กทีมี
พัฒนาการช้า ลักษณะทางคลินิกทีสาํ คัญทีจะนําไปสู่ การวินิจฉัยทีแน่ชดั อาจได้จากการ
สังเกตหาความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ตั(งแต่เส้นผมจนถึงลายฝ่ าเท้า และการตรวจ ทาง
ระบบประสาท การตรวจพบลักษณะทีผดิ รู ป อาการแสดงทางระบบประสาทหรื อ
ลักษณะพฤติกรรมบางอย่าง อาจจะทําให้นึกถึงกลุ่มอาการทีจาํ เพาะ หรื อนําไปสู่ การ
วินิจฉัยทีแน่นอนได้ ยกตัวอย่างเช่น เด็กทีมีพฒั นาการช้า ร่ วมกับมีศีรษะเล็ก
(microcephaly) ท้ายทอยแบน (flat occiput) และมีลกั ษณะใบหน้าทีจาํ เพาะ ได้แก่ หางตา
ชี(ข( ึนบน (upslanting palpebral fissures) ใบหน้ามีลกั ษณะแบน (midface hypoplasia) หู
เกาะตํา (low set ears) หูมีขนาดเล็ก (small ears) เป็ นต้น ทําให้นึกถึงกลุ่มอาการดาวน์
(Down syndrome) หรื อ ผูป้ ่ วยเด็กเพศชายทีพบมีพฒั นาการช้าร่ วมกับเส้นผมและผิวหนัง
มีสีจาง (hypopigmentation) มีองคชาตขนาดเล็ก (micropenis) หรื อ อัณฑะค้าง
(cryptorchidism) นิ(วมือและนิ(วเท้ามีขนาดเล็ก (brachydactyly) และมีภาวะกล้ามเนื(อตึง
ตัวน้อย (hypotonia) ทําให้นึกถึงโรคกลุ่มอาการ Prader-Wili เป็ นต้น
4. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการได้ถูกนํามาใช้มากขึ(นเรื อยๆ เพือช่วยยืนยันการ
วินิจฉัย และหาสาเหตุ โดยเฉพาะโรคหรื อความผิดปกติทีมีสาเหตุมาจากปั จจัยทาง
พันธุ กรรม อย่างไรก็ตาม ควรเลือกตรวจเฉพาะทีเหมาะสมและจําเป็ นเพือช่วยในการ
วินิจฉัยแยกโรคหรื อช่วยในการดูแลรักษา เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว นอกจากการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทัว ไปแล้ว การหาสาเหตุทีทาํ ให้เด็กมี
พัฒนาการช้าโดยส่ วนใหญ่จาํ เป็ นต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพิเศษทางพันธุ
ศาสตร์ ซึ งจะกล่าวโดยละเอียดต่อไป
สิ งทีจะต้องคํานึงถึงเพือให้การประเมินเด็กทีมีพฒั นาการช้าเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ต่อผูป้ ่ วยและครอบครัว มีดงั นี(
คําถามต่างๆ จากผูป้ กครองควรได้รับการอธิ บาย เช่น
- อะไรคือสาเหตุทีทาํ ให้เด็กมีพฒั นาการช้า
- เกิดขึ(นได้อย่างไร
- มีภาวะแทรกซ้อนร่ วมด้วยหรื อไม่
- สิ งทีคาดว่าจะเกิดขึ(นในอนาคตสําหรับผูป้ ่ วย
- มีการรักษาทีจาํ เพาะหรื อไม่
- มีโอกาสเกิดซํ(าในบุตรถัดไปหรื อไม่ มีวธิ ี ป้องกันการเกิดซํ(าหรื อไม่
- มีวธิ ี การตรวจสอบทารกในครรภ์วา่ มีความผิดปกติหรื อไม่ในกรณี ทีครอบครัว
ดังกล่าวต้องการมีบุตรอีก
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- มีสมาชิกอืนๆ ในครอบครัวเสี ยงต่อการเกิดความผิดปกติดงั กล่าวหรื อไม่ จะ
ทราบได้อย่างไร
- มีแหล่งหรื อองค์กรช่วยเหลือหรื อไม่ สามารถติดต่อได้อย่างไร
สําหรับแพทย์ผสู ้ ามารถวินิจฉัยหรื อส่ งต่อเด็กกลุ่มนี(ไปให้ผเู ้ ชียวชาญสาขาต่างๆ
ความรู ้ ความเข้าใจในเรื องดังต่อไปนี( จะทําให้การดูแลรักษามีประสิ ทธิ ภาพมากขึ(น
ได้แก่
- สาเหตุ การพยากรณ์ กลไกการเกิดโรค การเกิดซํ(า ทางเลือกในการรักษา
- การเลือกตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเฉพาะทีเหมาะสมและจําเป็ น
- เกณฑ์วธิ ี ในการรักษา (protocol) ทั(งทีปฏิบตั ิจริ งและอยูใ่ นระหว่างการวิจยั
ต่อไปนี( จะกล่าวในรายละเอียดถึงสิ งสําคัญในการประเมินผูป้ ่ วยทีมีพฒั นาการช้า
ประวัติครอบครัว
ดังทีกล่าวไว้แล้ว พงศาวลีทีได้จากการซักประวัติของแต่ละครอบครัวควรจะ
ประกอบด้วยข้อมูลเกียวกับสมาชิกอืนๆ อย่างน้อย 3 รุ่ นขึ(นไป ข้อมูลทีมีความสําคัญซึ งอาจจะ
นําไปสู่ การวินิจฉัยผูป้ ่ วยทีมีพฒั นาการช้าได้ เช่น ประวัติสมาชิกครอบครัวอืนๆทีมีสติปัญญาช้า
หรื อพัฒนาการช้า ชัก มีความพิการแต่กาํ เนิด มีความผิดปกติทางจิต ประวัติแท้ง การตายคลอด
และประวัติการเสี ยชีวิตของเด็กตั(งแต่อายุนอ้ ยๆ เป็ นต้น ข้อมูลเหล่านี(ร่วมกับลักษณะทีพบจาก
การตรวจร่ างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง ถ้ามีสมาชิกอืนๆในครอบครัวทีมีลกั ษณะความผิดปกติที
คล้ายคลึงกัน อาจจะนําไปสู่ การวินิจฉัยโรคได้ เช่น การทีพบว่าเด็กชายทีมีพฒั นาการช้า มีญาติ
ทางฝ่ ายมารดาทีเป็ นผูช้ ายมีพฒั นาการช้า และอาจจะมีลกั ษณะทางร่ างกายอืนๆ ทีมีความ
คล้ายคลึงกัน นอกจากนั(น ลักษณะพงศาวลีทีได้จากการซักประวัติสมาชิกอืนๆ ในครอบครัวชี(บ่ง
ถึงการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมในลักษณะด้อยโดยผ่านทางโครโมโซม X (X-linked recessive
inheritance) ยีนทีเกียวข้องกับการเกิดโรคถูกส่ งผ่านมาทางหญิงทีเป็ นพาหะซึ งไม่แสดงอาการ
พบได้ในกลุ่มอาการทีเรี ยกว่า fragile X เป็ นต้น ซึ งในกรณี น( ี การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทาง
พันธุ ศาสตร์ สามารถช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรคทางคลินิกได้
การตรวจร่ างกายเพือหาลักษณะผิดรู ปทีอาจจะเข้าได้กบั กลุ่มอาการทีจาํ เพาะ
การตรวจร่ างกายอย่างละเอียดเพือหาลักษณะผิดรู ป (anomalies) อาจจะนําไปสู่ การ
วินิจฉัยโรคและการหาสาเหตุทีทาํ ให้เด็กมีพฒั นาการช้า พัฒนาการช้าอาจจะเป็ นส่ วนหนึงของ
กลุ่มอาการทีมีสาเหตุมาจากปั จจัยทางพันธุ กรรม ยกตัวอย่างเช่น การตรวจพบเด็กทีมีพฒั นาการช้า
และมีลกั ษณะดังต่อไปนี( ได้แก่ หน้าผากกว้าง (broad forehead), บริ เวณรอบเบ้าตามีลกั ษณะโป่ ง
หรื อบวม (periorbital fullness), โหนกแก้มมีลกั ษณะแบน (malar flattening), ร่ องริ มฝี ปากบนยาว
(long philtrum), ริ มฝี ปากอิมหรื อหนา (full lips), ปากกว้าง (wide mouth), ฟันเล็กและห่าง (small
widely-spaced teeth) เป็ นต้น นอกจากนี( อาจจะมีความผิดปกติของหัวใจ ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นชนิด
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supravalvular aortic stenosis ลักษณะดังกล่าวนี(เข้าได้กบั กลุ่มอาการ Williams (Williams
syndrome)
ได้มีการศึกษาย้อนหลังเกียวกับการประเมินการวินิจฉัยผูป้ ่ วยเด็กทีมีภาวะพัฒนาการช้า
จํานวน 411 คน ทีได้รับการส่ งตัวมาทีศูนย์พนั ธุ ศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยแพทย์แห่งหนึง พบว่า
ลักษณะทีพบในผูป้ ่ วยจากการตรวจร่ างกายเป็ นปั จจัยทีสาํ คัญทีสุดทีจะบ่งบอกว่าสามารถให้การ
วินิจฉัยโรคได้หรื อไม่ การทีผปู ้ ่ วยมีลกั ษณะผิดรู ปร่ วมด้วยทําให้การวินิจฉัยโรคมีความเป็ นไปได้
มากขึ(น ประมาณครึ งหนึงของความผิดปกติทีได้รับการวินิจฉัยอาศัยลักษณะทีสาํ คัญทีพบใน
ผูป้ ่ วย5 อีกการศึกษาหนึงซึ งเป็ นการศึกษาไปข้างหน้า (prospective study) ในเด็กทีมีพฒั นาการช้า
จํานวน 281 คน สามารถให้การวินิจฉัยได้ 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 54 ประมาณ 1 ใน 3 ได้รับการ
วินิจฉัยโดยอาศัยประวัติและการตรวจร่ างกาย อีกประมาณ 1 ใน 3 ได้รับการวินิจฉัยโดยอาศัย
ประวัติและการตรวจร่ างกายซึ งได้รับการยืนยันจากการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพิมเติม ทีเหลือ
อีก 1 ใน 3 ได้รับการวินิจฉัยโดยการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเท่านั(น6 ดังนั(น การตรวจหาความผิด
รู ปเป็ นสิ งสําคัญในการประเมินเพือหาสาเหตุทีทาํ ให้เด็กมีปัญหาพัฒนาการช้า
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทางพันธุ ศาสตร์
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทางพันธุ ศาสตร์ แบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม
1.
การตรวจโครโมโซม (chromosomal analysis or cytogenetics)
ในกรณี ทีไม่ทราบสาเหตุของการทีเด็กมีพฒั นาการช้า การตรวจโครโมโซมอาจจะ
นําไปสู่ การวินิจฉัยโรคหรื อความผิดปกติได้ การตรวจโครโมโซมต้องตรวจจากเซลล์ทียงั มีชีวติ
และแบ่งตัวได้ เนื(อเยือทีนิยมนํามาตรวจโครโมโซมได้แก่ เม็ดเลือดขาว การตรวจโครโมโซม
จะต้องเลี(ยงเซลล์ กระตุน้ ให้เซลล์เกิดการแบ่งตัว แล้วจึงหยุดการแบ่งตัวในช่วงหนึงของ mitosis
คือ ระยะ metaphase การวิเคราะห์โครโมโซมทําได้โดยการย้อมและดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์
กําลังขยายประมาณ 1,000 เท่า วิธีมาตรฐานในการย้อมโครโมโซมจะเห็นขีด (band) บน
โครโมโซมประมาณ 550 ขีดต่อโครโมโซม 1 ชุด การตรวจโครโมโซมแบบดั(งเดิม (conventional
karyotyping) นี(สามารถตรวจพบความผิดปกติทีเกิดจากการเพิมขึ(นหรื อการขาดหายไปของ
โครโมโซม การสับเปลียนโครโมโซม (translocation) ซึ งทําให้ลกั ษณะของขีดบนโครโมโซม
เปลียนแปลงไป
ได้มีการศึกษาพบว่าประมาณร้อยละ 10 ของผูป้ ่ วยทีมีพฒั นาการช้ามีโครโมโซมผิดปกติ6
อีกการศึกษาหนึง พบความผิดปกติของโครโมโซมในเด็กทีมีพฒั นาการช้าจํานวน 21 คนใน
ทั(งหมด 266 คน (ร้อยละ 8.3) ดังนั(น แพทย์ควรส่ งตรวจโครโมโซมแบบดั(งเดิมในกรณี ทีไม่ทราบ
สาเหตุของการเกิดพัฒนาการช้าในเด็ก7 ในกรณี ทีการตรวจโครโมโซมแบบดั(งเดิมไม่พบความ
ผิดปกติของโครโมโซมในผูป้ ่ วย แต่ลกั ษณะความผิดปกติทีพบในผูป้ ่ วยชี(บ่งว่าน่าจะเกิดจากโรค
ทีเกียวข้องกับโครโมโซมเป็ นอย่างมาก การตรวจหาโดยวิธี high-resolution karyotyping ซึ งมี

6

ความละเอียดมากขึ(น โดยจะเห็นขีด (band) บนโครโมโซมมากกว่า 650 ขีดต่อโครโมโซม 1 ชุด
อาจจะตรวจพบความผิดปกติไม่วา่ จะเป็ นการขาดหายไปหรื อเกินมาบางส่ วนของชิ(นส่ วน
โครโมโซมทีมีขนาดเล็กซึ งไม่สามารถตรวจพบได้โดยการตรวจโครโมโซมแบบดั(งเดิม ได้มี
การศึกษาพบว่า การตรวจโครโมโซมโดยวิธี high-resolution karyotyping ในผูป้ ่ วยทีพบมี
พัฒนาการช้า สามารถค้นพบโครโมโซมทีผิดปกติได้ประมาณร้อยละ 9-368
FISH (fluorescence in situ hybridization) เป็ นนวัตกรรมทีต่อเนืองของวิธีทาง
cytogenetics เป็ นการนํา probe มาจับ (hybridize) กับโครโมโซมเฉพาะจุดทีเราสนใจ วิธีการนี(
นํามาใช้กนั มากในการวินิจฉัยกลุ่มอาการทีเกิดจากการขาดหายไปของบางส่ วนของโครโมโซมที
ไม่สามารถตรวจพบได้โดยวิธีการตรวจโครโมโซมแบบดั(งเดิม เช่น การยืนยันการวินิจฉัยผูป้ ่ วยที
มีอาการทางคลินิกเข้าได้กบั กลุ่มอาการ Williams, กลุ่มอาการ del22q11 และ กลุ่มอาการ PraderWili เป็ นต้น
นอกจากนี( วิธีการตรวจโดย FISH สามารถนํามาใช้ในการตรวจหา submicroscopic
subtelomeric rearrangements ซึ งส่ วนใหญ่แล้ว มักจะตรวจไม่พบโดยวิธีการตรวจโดยโครโมโซม
แบบดั(งเดิม การขาดหายไปของส่ วนทีใกล้ส่วนปลาย (subtelomere) ของโครโมโซมอาจจะเป็ น
สาเหตุหนึงในหลายๆ สาเหตุของการทีเด็กมีพฒั นาการช้าได้ ในปั จจุบนั เทคนิค FISH ได้รับการ
พัฒนา สามารถทีจะนํามาใช้ตรวจหาความผิดปกติของส่ วน subtelomere ของแต่ละโครโมโซมได้
โดยใช้ probe ทีมีความจําเพาะเจาะจงกับส่ วนของ subtelomere ของแต่ละโครโมโซม การตรวจ
ด้วยวิธีน( ีพบว่าการขาดหายไปหรื อเพิมขึ(นมา (deletion หรื อ duplication) ของส่ วน subtelomere
เป็ นสาเหตุของการทีเด็กมีพฒั นาการช้าทีเกิดจากโครโมโซมผิดปกติ ซึ งพบบ่อยเป็ นอันดับทีสอง
รองจาก Down syndrome9, 10 การศึกษาทีผา่ นมาพบว่า ประมาณร้อยละ 7.4 ของเด็กทีมีสติปัญญา
ช้าระดับปานกลางถึงรุ นแรงซึ งก่อนหน้านี(การตรวจโครโมโซมแบบดั(งเดิมไม่พบความผิดปกติ
เกิดจากการขาดหายไปหรื อเพิมขึ(นมาของส่ วน subtelomere ซึ งตรวจพบได้โดยวิธี FISH
นอกจากนี( วิธี FISH ได้นาํ ไปสู่ การค้นพบกลุ่มอาการ (recognizable syndromes) ซึ งประกอบด้วย
ความผิดปกติหลายอย่างรวมทั(งพัฒนาการช้า ทีเกิดจากความผิดปกติของ subtelomere ดังแสดงใน
ตารางที 111
ตารางที 1 กลุ่มอาการทีเกิดจากความผิดปกติในบริ เวณ subtelomere
กลุ่มอาการ
1pter deletion

ลักษณะทีส5 ํ าคัญ
เจริ ญเติบโตช้า (growth retardation); พัฒนาการ
ช้า (mental retardation); ชัก (seizure); ปั ญหา
ทางสายตา (visual problems); กระหม่อมหน้า
กว้าง (large anterior fontanelle); หูผดิ ปกติและ
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เกาะตํา (asymmetric, low-set, dysplastic ears);
ดั(งจมูกแบน (depressed nasal bridge); คาง
แหลม (pointed chin); นิ(วก้อยโค้งเข้าใน (fifth
finger clinodactyly)
1p36.3 deletion
ความผิดปกติของหัวใจชนิด Ebstein anomaly;
พัฒนาการช้า
1qter deletion
ศีรษะเล็ก (microcephaly); เจริ ญเติบโตช้าและ
พัฒนาการช้า; ความผิดปกติทีส่วนของ corpus
callosum; ความผิดปกติของหัวใจ; รู เปิ ดของ
ท่อปั สสาวะอยูใ่ ต้องคชาต (hypospadias)
22qter deletion
พัฒนาการช้า; ภาวะกล้ามเนื(อตึงตัวน้อย
(hypotonia); พูดไม่ได้ (absent speech)
เทคนิคทางพันธุ ศาสตร์ และ cytogenetics ได้รับทางพัฒนาอย่างต่อเนื องและรวดเร็ ว
เทคนิคบางอย่างสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการหาสาเหตุของโรคหรื อความผิดปกติทียงั ไม่ทราบ
สาเหตุทีแน่ชดั แต่มีความเป็ นไปได้ทีจะเกิดจากปั จจัยทางพันธุ กรรม เทคนิคใหม่ทีได้รับการ
พัฒนาเมือไม่กีปีมานี(คือ array-based comparative genomic hybridization (array CGH) เป็ น
เทคนิคทีสามารถนํามาใช้ในการค้นหาการเปลียนแปลงทีเกิดขึ(นเพียงเล็กน้อยของส่ วนของ
โครโมโซมได้ (submicroscopic copy number changes) ซึ งไม่สามารถตรวจพบได้โดยวิธีก่อน
หน้านี( การศึกษาวิจยั ทีผา่ นมา พบว่า วิธี array CGH สามารถตรวจพบความผิดปกติซ ึ งได้แก่ การ
ขาดหายไปหรื อเกินมาของชิ(นส่ วนโครโมโซมเล็กๆ (interstitial deletions และ duplications) ใน
ผูป้ ่ วยทีมีพฒั นาการช้าได้ประมาณร้อยละ 10-1512 เป็ นไปได้วา่ ในอนาคตอันใกล้น( ี เทคนิค array
CGH จะถูกนํามาใช้ในทางคลินิกเพือตรวจหาสาเหตุของพัฒนาการช้าในเด็กซึ งอาจจะมีความ
พิการแต่กาํ เนิดหรื อความผิดรู ปร่ วมด้วยก็ได้ทียงั ไม่ทราบสาเหตุ
2.
การตรวจทางอณูชีววิทยา หรื อ การตรวจหาการกลายพันธุ์ (molecular genetic testing)
การตรวจการกลายพันธุ์ช่วยในการยืนยันการวินิจฉัยโรคพันธุ กรรมบางโรค รวมทั(งโรค
ทางพันธุ กรรมทีทาํ ให้เกิดพัฒนาการช้า และสามารถใช้เป็ นวิธีการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดได้ เช่น
ผูป้ ่ วยเด็กชายทีมีพฒั นาการช้า และมีความผิดปกติอืนๆ ร่ วมด้วย ได้แก่ ใบหูใหญ่ คางยืน และลูก
อัณฑะโต ลักษณะอาการดังกล่าวทําให้นึกถึง กลุ่มอาการ fragile X ซึ งสามารถตรวจยืนยันการ
วินิจฉัยทางคลินิกได้โดยวิธีการตรวจหาการกลายพันธุ์13 ผูป้ ่ วยเด็กหญิงทีมีพฒั นาการช้า ร่ วมกับ
ความพิการแต่กาํ เนิดในหลายอวัยวะ เช่น ตาเล็กหรื อไม่มีตา (microphthalmos หรื อ
anophthalmos), ปากแหว่ง และ/หรื อ เพดานโหว่ (cleft lip with or without cleft palate), ฟันมี
จํานวนน้อย (hypodontia), มือและเท้าผิดปกติ อาจจะมีลกั ษณะคล้ายก้ามปูเนืองจากการขาด
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หายไปของนิ(วมือบางส่ วน (ectrodactyly), หรื อ นิ(วติดกัน (syndactyly) และผิวหนังมีลกั ษณะที
เรี ยกว่า linear and patchy dermal hypoplasia ลักษณะทางคลินิกดังกล่าวเข้าได้กบั กลุ่มอาการ
Goltz (Goltz syndrome หรื อ focal dermal hypoplasia) ยีนทีเกียวข้องกับโรคนี( เพิงได้รับการ
ค้นพบไม่นานมานี(14, 15 ทําให้การยืนยันการวินิจฉัยทางคลินิกสามารถกระทําได้โดยวิธีการ
ตรวจหาการกลายพันธุ์16
อีกตัวอย่างหนึง ผูป้ ่ วยเด็กหญิงพบมีพฒั นาการช้า ตรวจร่ างกาย พบมีภาวะทีเข้าได้กบั
การทีมีต่อมไทรอยด์ทาํ งานเกิน การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ พบมีระดับ free T4 และ free T3 สู ง
ในขณะที TSH มีระดับตํา ตรวจไม่พบแอนติบอดีต่อ thyroglobulin และ thyroid peroxidase (antithyroglobulin และ anti-thyroid peroxidase) จากข้อมูลดังกล่าว เข้าได้กบั โรค nonautoimmune
hyperthyroidism มากทีสุด จากการซักประวัติครอบครัวและการเขียนพงศาวลี พบว่า บิดาของ
ผูป้ ่ วยมีภาวะต่อมไทรอยด์ทาํ งานเกินเช่นเดียวกัน ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมเข้าได้กบั
การถ่ายทอดในลักษณะเด่น ซึ งโรคนี( เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน thyrotropin receptor
(TSHR) ดังนั(น การตรวจทางอณู ชีววิทยาสามารถนํามาใช้ในการยืนยันการวินิจฉัยโรคใน
ครอบครัวนี(ได้ ผลการตรวจพบว่า ผูป้ ่ วยเด็กและบิดามีการกลายพันธุ์ของยีนดังกล่าว ดังแสดงใน
รู ปที 8 การทีสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแน่นอน ทําให้แพทย์สามารถอธิ บายผูป้ ่ วยและครอบครัว
ถึงธรรมชาติและการดําเนินโรค และให้คาํ ปรึ กษาทางพันธุกรรมได้
การวินิจฉัยโรคหรื อความผิดปกติทางพันธุ กรรมได้อย่างแน่นอนมีประโยชน์ต่อผูป้ ่ วย
และครอบครัว ดังสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี(
- เข้าใจธรรมชาติหรื อการดําเนิ นโรค
- รู ้ปัญหาหรื อภาวะแทรกซ้อนในปั จจุบนั หรื อทีอาจจะเกิดขึ(นในอนาคตได้
- การปรึ กษาทางพันธุ กรรม ซึ งประกอบด้วย ทราบอุบตั ิการณ์การเกิดซํ(า เข้าใจสภาพ
หรื อปั ญหาทีกาํ ลังเผชิ ญอยู่ การเข้าถึงกลุ่มหรื อองค์กรทีให้ความช่วยเหลือ (support
group) เช่น กลุ่มทีประกอบด้วยครอบครัวทีมีผปู ้ ่ วยเป็ นโรคเดียวกัน ซึ งสามารถให้
คําแนะนํา ความช่วยเหลือ และกําลังใจซึ งกันและกันได้ เป็ นต้น
3.
การตรวจทางชีวเคมีหรื อเมแทบอลิก (metabolic testing)
การตรวจทางชีวเคมีมกั เป็ นการตรวจหาระดับเอนไซม์ (enzymatic activity) หรื อการ
ตรวจหาระดับสารตั(งต้น (substrate) หรื อผลิตภัณฑ์ (product) ซึ งพบมีความผิดปกติในกลุ่มโรค
inborn errors of metabolism เด็กทีมีพฒั นาการช้าทีพบว่าเกิดจากโรคในกลุ่มนี(มีค่อนข้างน้อย
อย่างไรก็ตาม การทีแพทย์สามารถให้การวินิจฉัยโรคในกลุ่มนี(ได้ มีผลกระทบอย่างสําคัญต่อการ
รักษาและการพยากรณ์โรคในผูป้ ่ วย เช่น ผูป้ ่ วยเด็กชายทีมีอาการคล้ายคลึงกับสมาธิ ส( นั (attention
deficit hyperactivity disorder) มีอาการหลงลืมง่าย การเรี ยนเริ มแย่ลง ความผิดปกติทางระบบ
ประสาทจะเป็ นรุ นแรงมากขึ(นเรื อยๆ จนกระทัง ผูป้ ่ วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่ วนใหญ่
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ภายใน 3 ปี นับจากทีเริ มมีอาการ การตรวจทางชี วเคมี โดยการตรวจวัดระดับของ very long chain
fatty acid (VLCFA) ในพลาสมา จะพบระดับของสาร C26:0 และอัตราส่ วนของ C24:0 ต่อ
C22:0, C26:0 ต่อ C22:0 ทีสูงผิดปกติ ซึ งเข้าได้กบั โรค X-linked adrenoleukodystrophy (XALD)17 X-ALD เป็ นโรคทางพันธุ กรรมทีมีการถ่ายทอดในลักษณะด้อยบนโครโมโซม X (Xlinked recessive) ดังนั(น การส่ งตรวจทางชีวเคมีในเด็กทีมีพฒั นาการช้า ควรจะกระทําเมือมี
ประวัติและลักษณะทางคลินิกทีเข้าได้กบั โรคในกลุ่มนี(
การตรวจโดย Computer Tomography (CT) และ Magnetic Resonance Imaging (MRI)
การศึกษาทีผา่ นมา พบว่า การตรวจดูลกั ษณะสมองโดยวิธี brain CT ในการประเมิน
ผูป้ ่ วยเด็กทีมีพฒั นาการช้าทีไม่ทราบสาเหตุ ได้ประโยชน์นอ้ ย หรื ออาจจะพบเป็ นลักษณะทีไม่
เฉพาะเจาะจงหรื อไม่แน่ชดั เช่น cerebral atrophy ซึ งไม่สามารถนําไปสู่ การวินิจฉัยหรื อสาเหตุ
ของโรคทีแน่ชดั ได้18 การศึกษาต่อมาโดยใช้วธิ ี MRI เพือตรวจดูความผิดปกติของสมองในผูป้ ่ วย
เด็กทีมีพฒั นาการช้าทีไม่ทราบสาเหตุ พบว่าการตรวจ MRI มีความไวและมีประโยชน์มากกว่า
การตรวจโดยวิธี CT19 การตรวจโดยวิธี MRI สามารถพบความผิดปกติของสมองในผูป้ ่ วยเด็กทีมี
พัฒนาการช้าประมาณร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม การตรวจโดยวิธี MRI นําไปสู่ การวินิจฉัยโรค
หรื อสาเหตุได้เพียงร้อยละไม่เกิน 3.9 ของผูป้ ่ วยทีนาํ มาศึกษา สําหรับการนํามาใช้ในทางปฏิบตั ิ
ทาง American Academy of Neurology and Child Neurology Society ได้แนะนําการตรวจเพือดู
ลักษณะความผิดปกติของสมอง (neuro-imaging) เป็ นส่ วนหนึงของการประเมินผูป้ ่ วยทีมี
พัฒนาการช้าเพือหาสาเหตุหรื อช่วยในการวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะอย่างยิง ในกรณี ทีพบมีลกั ษณะ
ผิดปกติร่วมด้วยจากการตรวจร่ างกาย เช่น ศีรษะเล็ก (microcephaly) ความผิดปกติของระบบ
ประสาทเป็ นบางบริ เวณ (abnormal focal neurologic finding) และการตรวจโดยวิธี MRI มี
ประโยชน์มากกว่าวิธี CT3
ในทางพันธุ ศาสตร์ การประเมินผูป้ ่ วยเด็กทีมีพฒั นาการช้า
เพือทีจะหาสาเหตุหรื อนําไปสู่ การวินิจฉัยโรค สามารถสรุ ปเป็ นขั(นตอนได้ดงั ต่อไปนี(
1. ลักษณะทางคลินิก
2. ประวัติครอบครัว
3. การตรวจร่ างกายเพือหาลักษณะผิดรู ปทีอาจจะเข้าได้กบั กลุ่มอาการทีจาํ เพาะ
4. การตรวจทางระบบประสาท
5. การตรวจโครโมโซม (chromosomal analysis or karyotyping)
6. FISH เพือหาความผิดปกติทีบริ เวณ subtelomere
7. การตรวจทางอณูชีววิทยาหรื อการทดสอบการกลายพันธุ์ เช่น Fragile X testing
8. การตรวจเพือดูลกั ษณะความผิดปกติของสมอง (Brain imaging) ได้แก่ MRI
9. การตรวจทางชีวเคมีหรื อเมแทบอลิก
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แผนผังสรุ ปการประเมินผู้ป่วยทีม5 ีพฒ
ั นาการช้ า
ลักษณะทางคลินิก
ประวัติครอบครัว
การตรวจร่ างกาย
การตรวจหาลักษณะผิดรู ป
การตรวจทางระบบประสาท
ประสาท
ไม่ ได้

การวินิจฉัยทางคลินิก ?

- การตรวจโครโมโซมแบบดั(งเดิม หรื อ
high-resolution (>650 bands)
ถ้าไม่พบความผิดปกติ พิจารณาการตรวจ
โดยวิธี FISH เพือหาความผิดปกติที
subtelomere

ไม่ ได้
การวินิจฉัยโรค ?

ได้ หรือมีความเป็ นไปได้
ยืนยันการวินิจฉัยโดยวิธี:
- การตรวจโครโมโซม
- FISH ตรงบริ เวณทีจาํ เพาะ
- FISH เพือหาความผิดปกติที subtelomere
- การทดสอบการกลายพันธุ์
- การตรวจทางเมแทบอลิก

- การตรวจทางเมแทบอลิก
- MRI ถ้าตรวจพบมีศีรษะเล็ก
หรื อใหญ่ หรื อมีอาการทาง
ระบบประสาทอืนๆ

ไม่ ได้
การวินิจฉัยโรค ?

ได้
ได้
- การให้คาํ ปรึ กษาทางพันธุ กรรม
- การดูแลรักษาแบบสหสาขาโดย
แพทย์ผเู ้ ชียวชาญสาขาต่างๆ ตาม
อาการหรื อภาวะแทรกซ้อน

การวินิจฉัยโรค ?
ได้

- การตรวจหาสมาชิกอืนๆใน
ครอบครัวทีเป็ นกลุ่มเสี ยง
(family members at risk)

ไม่ ได้
- ประเมิน และ
ติดตามอาการผูป้ ่ วย
เป็ นระยะ
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ในทีน ีจะกล่าวถึงความผิดปกติหรือโรคทางพันธุกรรมทีพ บบ่อยซึง ทําให้ผปู้ ว่ ยมี
พัฒนาการช้าร่วมด้วย ถ้าผูป้ ว่ ยเหล่านีได้รบั การวินิจฉัยและการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสมและทันท่วงที สามารถทีจ ะลดความเจ็บปว่ ยและความพิการได้
กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome)
กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome หรื อ trisomy 21) เป็ นความผิดปกติแต่กาํ เนิ ดทีพบมี
ความผิดปกติหลายๆ อวัยวะร่ วมกับการพัฒนาทางสติปัญญาทีชา้ เกิดจากการเกินมาของสาร
พันธุ กรรมจากโครโมโซมที 21 อุบตั ิการณ์ประมาณ 1 ใน 800 ของเด็กเกิดมีชีพ เป็ นสาเหตุของ
การเกิดการพัฒนาการช้าในระดับทีรุนแรงน้อยจนถึงปานกลางทีเกิดจากความผิดปกติทาง
พันธุ กรรมทีพบได้บ่อยทีสุด ประมาณร้อยละ 95 ของผูป้ ่ วยทีเป็ น Down syndrome พบว่าเกิดจาก
การเกินมาของโครโมโซมที 21 หนึงข้างในทุกๆเซลล์ของร่ างกาย (trisomy 21) อีกประมาณร้อย
ละ 3-4 เกิดจากสารพันธุ กรรมทีเกินมาของส่ วนของโครโมโซมที 21 ทีเกิดจากการแลกเปลียน
ของโครโมโซมคู่ต่าง (translocation) ระหว่างโครโมโซมที 21 และโครโมโซมทีมีเซนโทรเมียร์
อยูใ่ กล้ปลาย (acrocentric chromosome) เช่น โครโมโซมที 14, 21 เป็ นต้น ทีเหลืออีกร้อยละ 1-2
เกิดจากการทีผปู ้ ่ วยมีสายพันธุ์ของเซลล์ 2 สายพันธุ์ซ ึ งประกอบด้วยสายพันธุ์เซลล์ทีปกติและสาย
พันธุ์เซลล์ทีเป็ น trisomy 21 ลักษณะเช่นนี(เรี ยกว่า โมเสก (mosaic)
ลักษณะทางคลินิกทีพบในผูป้ ่ วยกลุ่มอาการดาวน์ สรุ ปได้ดงั นี(
- Brachycephaly
- Epicanthal folds
- Upward slanting palpebral fissures
- Flat nasal bridge
- Small ears
- Open and small mouth
- Excessive skin at the nape of the neck
- Brachydactyly
- Broad hands
- Fifth finger clinodactyly
- Single transverse palmar crease
- Wide 1-2 toe gap
- Hypotonia
- Short stature
นอกจากนี( ผูป้ ่ วยกลุ่มอาการดาวน์ มีความผิดปกติในหลายๆระบบและมีภาวะทางสุ ขภาพ
ทีตอ้ งการการดูแลรักษาอย่างต่อเนือง เช่น มีความเสี ยงทีเพิมขึ(นต่อการเป็ นโรคหัวใจพิการแต่
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กําเนิด (พบได้ประมาณร้อยละ 40), โรคทางตา (ร้อยละ 60), การได้ยนิ ลดลง (ร้อยละ 75), หูช( นั
กลางอักเสบ (ร้อยละ 50-75), การหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั(นของทางเดินหายใจ
(obstructive sleep apnea) (ร้อยละ 50-75), โรคของต่อมไทรอยด์ (ร้อยละ 20), ทางเดินอาหารตีบ
ตัน (ร้อยละ 12), มะเร็ งเม็ดเลือดขาว (leukemia) (ร้อยละ 3-5) และ โรค Hirschsprung (น้อยกว่า
ร้อยละ 1)20 ดังนั(น แพทย์ผมู ้ ีส่วนเกียวข้องควรจะมีความเข้าใจถึงธรรมชาติของโรคและลักษณะ
ทางกายและพัฒนาการทีแตกต่างไปของผูป้ ่ วยกลุ่มนี( ปั ญหาสําคัญทีพบได้ในผูป้ ่ วยกลุ่มอาการ
ดาวน์ ซึ งถ้าสามารถวินิจฉัยและให้การรักษาได้ทนั ท่วงที จะสามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนหรื อ
ทุพพลภาพได้
การยืนยันผลการวินิจฉั ยโรค
เมือสงสัยว่าผูป้ ่ วยเด็กมีลกั ษณะเข้าได้กบั กลุ่มอาการดาวน์ ถึงแม้วา่ การวินิจฉัยโดยใช้
ลักษณะทางคลินิกมีโอกาสผิดพลาดน้อยมาก การส่ งตรวจโครโมโซมมีความจําเป็ นเพือทีจะ
ยืนยันการวินิจฉัยโรค และช่วยค้นหาผูป้ ่ วยทีเกิดจากสารพันธุ กรรมทีเกินมาของส่ วนของ
โครโมโซมที 21 จากการสับเปลียนของโครโมโซม (translocation) ซึ งในกรณี น( ีการตรวจ
โครโมโซมของพ่อและแม่มีความจําเป็ น เนื องจากพ่อหรื อแม่มีโอกาสทีจะเป็ นพาหะ (carrier)
ของโครโมโซมทีเกิดจากการแลกเปลียนของโครโมโซมคู่ต่างอย่างสมดุล (balanced
translocation) ระหว่างโครโมโซมที 21 และโครโมโซมทีมีเซนโทรเมียร์ อยูใ่ กล้ปลาย การพบว่า
พ่อหรื อแม่เป็ นพาหะมีผลต่อการให้การปรึ กษาทางพันธุ กรรม นอกจากนี(ยงั ช่วยนําไปสู่ การค้นหา
ญาติอืนๆ ในครอบครัวทีมีโอกาสเป็ นพาหะและมีโอกาสเสี ยงสู งต่อการมีลูกเป็ นกลุ่มอาการดาวน์
การซักประวัติครอบครัวโดยละเอียด และการเขียนพงศาวลี (pedigree) เป็ นอีกทางหนึงทีมีส่วน
สําคัญในการช่วยค้นหาบุคคลทีมีความเสี ยงสู ง เนืองจากบุคคลเหล่านี(มกั จะมีประวัติแท้งบุตรหรื อ
มีลูกเป็ นกลุ่มอาการดาวน์มาก่อน การมองข้ามความสําคัญของการส่ งตรวจโครโมโซม และการ
ซักประวัติครอบครัวโดยละเอียดอาจจะทําให้พลาดการค้นหาบุคคลทีมีความเสี ยงสู งเหล่านี(
อัตราการเกิดซํ(าในครอบครัวทีมีบุตรเป็ นกลุ่มอาการดาวน์ข( ึนอยูก่ บั ลักษณะความผิดปกติ
ของโครโมโซมทีพบ สรุ ปได้ดงั ตารางที 2
ตารางที 2 แสดงอัตราการเกิดซํ(าของกลุ่มอาการดาวน์ (recurrence risk)
ลักษณะความผิดปกติของโครโมโซม
Trisomy 21
Translocation (ระหว่างโครโมโซมที 21 และ
โครโมโซมทีมีเซนโทรเมียร์ อยูใ่ กล้ปลาย

อัตราการเกิดซํDา
ร้อยละ 1 + maternal age-related risk (ความ
เสี ยงตามอายุของมารดา)

13

(acrocentric chromosome) เช่น โครโมโซมที
14, 22)
- กรณี ทีมารดาเป็ นพาหะ
ร้อยละ 10-15
- กรณี ทีบิดาเป็ นพาหะ
ร้อยละ 1-2
21q21q translocation
ร้อยละ 100
ภาวะการเจริ ญเติบโต
ผูป้ ่ วยกลุ่มอาการดาวน์พบมีความผิดปกติของทางเดินอาหารร่ วมด้วยได้ เช่น ลําไส้เล็ก
ส่ วนต้นตีบตัน (duodenal stenosis/atresia), ตับอ่อนเป็ นวง (annular pancreas), โรค Hirschsprung
หรื อ ทวารหนักตีบตัน (anal stenosis/atresia) เป็ นต้น ส่ วนใหญ่แล้วแพทย์ให้การวินิจฉัยและ
รักษาภาวะลําไส้เล็กส่ วนต้นตัน (duodenal atresia) ได้ถูกต้องและทันท่วงที เนืองจากอาการและ
อาการแสดงทีเกิดจากภาวะนี(ค่อนข้างชัดเจน อย่างไรก็ตาม บางครั(งผูป้ ่ วยไม่มีอาการอาเจียนเลย
ในช่วงแรกเกิด จนกระทัง ผ่านไปหลายเดือนจึงเริ มมีอาการอาเจียนเป็ นระยะๆ ยิง ถ้าผูป้ ่ วยไม่มี
ปั ญหาการเพิมขึ(นของนํ(าหนักตัว ส่ วนใหญ่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นภาวะการไหลกลับของ
อาหารจากกระเพาะสู่ หลอดอาหาร (gastroesophageal reflux, GER) มากกว่าภาวะลําไส้เล็กตีบ
(duodenal stenosis) ถ้าผูป้ ่ วยอาการไม่ดีข( ึนหลังจากได้รับการรักษาภาวะ GER แล้ว การส่ งตรวจ
วินิจฉัยภาวะ duodenal stenosis มีความจําเป็ น มีผปู ้ ่ วยหลายรายทีได้รับการวินิจฉัยในช่วงแรกว่า
เป็ น GER ซึ งแท้จริ งแล้วผูป้ ่ วยเป็ น duodenal stenosis ดังนั(น ถ้าพบผูป้ ่ วยกลุ่มอาการดาวน์ทีมี
ความผิดปกติดงั กล่าว การตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดมีความจําเป็ นเมือคํานึงถึงความเสี ยงทีเพิมขึ(น
ของการมีความผิดปกติของทางเดินอาหาร
ถึงแม้วา่ ผูป้ ่ วยเด็กกลุ่มอาการดาวน์ในระยะแรกจะมีน( าํ หนักตัวและความยาวน้อยเมือ
เทียบกับเด็กปกติ พอเข้าสู่ ระยะวัยรุ่ น ผูป้ ่ วยจํานวนหนึงจะมีน( าํ หนักตัวเพิมขึ(นมากจนกระทัง
ค่าเฉลียของนํ(าหนักเมือเทียบกับความสู งเพิมขึ(น นํ(าหนักเกิน (overweight) และ ความอ้วน
(obesity) เป็ นปั ญหาทางสุ ขภาพทีสาํ คัญ ได้มีการศึกษาความชุกของการทีมีน( าํ หนักเกินและความ
อ้วนในผูป้ ่ วยกลุ่มอาการดาวน์โดยใช้ค่า body mass index (BMI) เป็ นตัววัด พบว่า ผูป้ ่ วยกลุ่ม
อาการดาวน์มีความเสี ยงสู งต่อการมีภาวะนํ(าหนักเกินและอ้วน21, 22 การเฝ้ าระวัง การติดตามอย่าง
ใกล้ชิด การให้แนวทางการปฏิบตั ิตนไม่วา่ เรื องอาหารหรื อการออกกําลังกาย อาจจะช่วยป้ องกัน
หรื อลดความรุ นแรงของปั ญหาได้ ดังนั(น จําเป็ นอย่างยิง ทีแพทย์ผเู ้ กียวข้องติดตามตัววัดการ
เจริ ญเติบโตเหล่านี(ต( งั แต่วยั ทารก เพือทีจะเฝ้ าระวังและหาทางแก้ไขได้ทนั ท่วงที
ความผิดปกติของต่ อมไทรอยด์
ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ โดยเฉพาะอย่างยิง ภาวะไทรอยด์ฮอร์ โมนตํา พบได้บ่อย
ในผูป้ ่ วยกลุ่มอาการดาวน์23 ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษา ภาวะนี(ก็จะเป็ นสาเหตุทีสาํ คัญ
อย่างหนึงทีทาํ ให้ผปู ้ ่ วยมีการพัฒนาทางสติปัญญาช้า การวินิจฉัยโดยอาศัยอาการทางคลินิกอย่าง
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เดียวอาจจะล่าช้าและไม่สามารถเชือถือได้ การตรวจคัดโรคโดยอาศัยการวัดระดับ free T4 และ
TSH จึงมีความจําเป็ น ถึงแม้วา่ ผลการคัดกรองภาวะไทรอยด์ฮอร์ โมนตําในทารกแรกเกิด
(neonatal thyroid screen) จะเป็ นปกติ ผูป้ ่ วยเด็กกลุ่มอาการดาวน์จะต้องได้รับการตรวจซํ(าเป็ น
ระยะๆ ทุกปี ตลอดชีวติ เนืองจากภาวะไทรอยด์ฮอร์ โมนตําอาจจะเกิดขึ(นได้ในภายหลังในทุกช่วง
อายุ
ความผิดปกติทางตา
ความผิดปกติทางสายตาอาจจะเป็ นอีกสาเหตุหนึงทีทาํ ให้ผปู ้ ่ วยเด็กกลุ่มอาการดาวน์ดอ้ ย
สมรรถภาพไปกว่าทีควรจะเป็ น ซึ งถ้าได้รับการเอาใจใส่ เฝ้ าระวังปั ญหาทีจะเกิดขึ(น ก็จะช่วยลด
ความพิการหรื อทุพพลภาพในผูป้ ่ วยกลุ่มนี(ได้ ดังนั(น ผูป้ ่ วยกลุ่มอาการดาวน์จึงมีความจําเป็ นที
จะต้องได้รับการตรวจตาเป็ นระยะๆ ทุกปี โดยจักษุแพทย์ เนืองจากความผิดปกติทางตาพบได้ใน
ทุกอายุ ความผิดปกติทีพบบ่อย ประกอบด้วย ต้อกระจก ต้อหิ น ตาเข อาการตากระตุก สายตายาว
หรื อสายตาสั(น หนังตาอักเสบ และท่อนํ(าตาอุดตัน เป็ นต้น
ความผิดปกติของการได้ ยิน
มากกว่าร้อยละ 50 ของผูป้ ่ วยกลุ่มอาการดาวน์จะมีความบกพร่ องของการได้ยนิ ซึ งมีได้
ตั(งแต่นอ้ ยไปจนถึงรุ นแรงมาก ความบกพร่ องของการได้ยินทั(งชนิด conductive และ
sensorineural พบได้ทุกอายุ สาเหตุสาํ คัญอย่างหนึงของความบกพร่ องของการได้ยนิ ชนิด
conductive คือ หูช( นั กลางอักเสบทีเป็ นซํ(าๆ และ ภาวะทีมีน( าํ ในหูช( นั กลาง (otitis media with
effusion) ซึ งสาเหตุส่วนหนึงมาจากการทีมีช่องหู แคบ ดังนั(น การตรวจหูและการตรวจการได้ยนิ
เป็ นระยะๆ ทุกปี โดยแพทย์ผเู ้ ชียวชาญมีความจําเป็ น เด็กทารกทีเป็ นกลุ่มอาการดาวน์ควรได้รับ
การตรวจกรองการได้ยนิ ตั(งแต่แรกเกิดถ้าเป็ นไปได้หรื อภายใน 3 เดือนแรก เพือให้การดูแลรักษา
ได้ถูกต้องและทันท่วงที
การหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั&นของทางเดินหายใจ (obstructive sleep apnea)
การทีผปู ้ ่ วยกลุ่มอาการดาวน์มีการเจริ ญของส่ วนกลางของใบหน้าน้อยกว่าปกติ บางครั(งก็
พบร่ วมกับการทีมีคอหอยส่ วนจมูกแคบ (nasopharynx) รวมทั(งการทีมีภาวะกล้ามเนื(อตึงตัวน้อย
(hypotonia) และ ภาวะนํ(าหนักเกิน ปั จจัยเหล่านี(ทาํ ให้ผปู ้ ่ วยกลุ่มอาการดาวน์มีความเสี ยงสู งต่อ
การเกิด obstructive sleep apnea หรื อ OSA ดังนั(น แพทย์ผทู ้ ีมีส่วนเกียวข้องกับการดูแลรักษา
จะต้องเฝ้ าระวัง ประเมิน ส่ งตรวจเพิมเติม หรื อส่ งต่อไปยังผูเ้ ชียวชาญ เมือผูป้ ่ วยเริ มแสดงอาการที
ทําให้นึกถึงภาวะนี(
นอกจากนี(ยงั มีภาวะหรื อความผิดปกติอืนๆ ทีพบได้บ่อยในเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซ ึ งไม่ได้
กล่าวละเอียดในทีน( ีเนื องจากเป็ นภาวะทีแพทย์ทุกคนทราบดีและให้การดูแลได้ถูกต้องเหมาะสม
เช่น ความผิดปกติของหัวใจ ซึ งเด็กกลุ่มอาการดาวน์ก็จะได้รับการตรวจและติดตามเป็ นระยะๆ
โดยแพทย์ผเู ้ ชียวชาญทางโรคหัวใจอยูแ่ ล้ว หรื อการให้การกระตุน้ พัฒนาการตั(งแต่แรกเริ ม (early
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intervention) ซึ งเป็ นทีทราบกันดีวา่ การทีเด็กกลุ่มอาการดาวน์ได้รับการกระตุน้ พัฒนาการยิง เร็ ว
เท่าไหร่ เด็กก็จะได้เรี ยนรู ้และช่วยเหลือตนเองได้มากขึ(นเท่านั(น
การให้การรักษาทางกาย ไม่วา่ จะเป็ นการประเมินสุ ขภาพหรื อการเฝ้ าระวังเป็ นระยะๆ
สิ งแวดล้อมในบ้านทีอบอุ่น การให้การกระตุน้ พัฒนาการตั(งแต่ระยะแรกเริ ม การให้การศึกษา
และการฝึ กอบรมทางวิชาชีพ มีผลต่อระดับความสามารถของเด็กกลุ่มนี(อย่างมีนยั สําคัญ เด็ก
เหล่านี(สามารถเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทีมีความมัน ใจ มีชีวติ ทีมีความสุ ขเหมือนผูอ้ ืน และเป็ น
สมาชิกทีมีคุณภาพของสังคมได้ เพือให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยกลุ่มนี(มีมาตรฐานเดียวกันและ
ครอบคลุมทุกระบบทีเกียวข้อง ได้มีการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาและการให้คาํ แนะนําด้าน
สุ ขภาพสําหรับผูป้ ่ วยกลุ่มอาการดาวน์ (health supervision for children with Down syndrome)
โดย American Academy of Pediatrics (AAP) สรุ ปได้ดงั แสดงในตารางที 3 ซึ งดัดแปลงมาจาก
แนวทางของ AAP24
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ตารางที 3 การดูแลเด็กกลุ่มอาการดาวน์
วัยทารก – วัยเด็กเล็ก
แรกเกิ ด 2 ด 4 ด 6 ด 9 ด 12 ด 15 ด 18 ด 24 ด 3 ปี 4 ปี
การวิ นิจฉัย
-ตรวจร่างกาย
-การส่งตรวจโครโมโซม
-อธิบายโอกาสเป็ นซํา
การตรวจติ ดตามและการ
ดูแล
-การเจริญเติบโต
-ไทรอยด์
-ตรวจการได้ยนิ
-ตรวจการมองเห็น
-เอกซเรย์กระดูกสันหลังคอ
-Echocardiogram
-การตรวจนับเม็ดเลือด
(CBC)
-จิตใจ-อารมณ์-สังคม
(พัฒนาการ, พฤติกรรม,
ความสามารถในการเรียนรู้
และการเข้าสังคม)
-พัฒนาการทางเพศ
X
T
O
S

วัยเด็กโต
5-13 ปี
(ทุกปี )

วัยรุ่น
13-21 ปี
(ทุกปี )

X
X
X

X
X
T
O

X

X

X
X
O S
S O

X

X

O
O

X
X
O
O

O
S

X

X

X
X
S
S

X
X
O
O
X

X
X
O
O

X
X
O
O

X
X
O
O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

ทํา
ตรวจการได้ยินด้วยวิ ธีการตรวจมาตรฐาน
ถามประวัติ และตรวจร่างกายตามระบบ
พิ จารณาส่งปรึกษาผูเ้ ชี:ยวชาญ

การบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วย ให้ระบุวนั ที:ที:ผ้ปู ่ วยได้รบั การประเมิ นลงในแบบฟอร์มที:มีเครื:องหมาย
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กลุ่มอาการ FGFR-related craniosynostosis
กลุ่มอาการ FGFR-related craniosynostosis ประกอบด้วย 8 โรคทีมีลกั ษณะทางคลินิกที
คล้ายคลึงกันและเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนในกลุ่ม fibroblast growth factor receptors
(FGFRs)ซึ งประกอบด้วย FGFR1, 2 และ 3 โรคในกลุ่มนี(ประกอบด้วย Pfeiffer syndrome, Apert
syndrome, Crouzon syndrome, Beare-Stevenson syndrome, FGFR2-related isolated coronal
synostosis, Jackson-Weiss syndrome, Crouzon syndrome with acanthosis nigricans และ
Muenke syndrome
ในทีน( ีจะกล่าวถึงกลุ่มอาการทีพบบ่อย ได้แก่ กลุ่มอาการ Crouzon, กลุ่มอาการ Apert,
และกลุ่มอาการ Pfeiffer
กลุ่มอาการทั(ง 3 นี( มีลกั ษณะความผิดรู ปของกะโหลกศีรษะและใบหน้าทีคล้ายคลึงกัน
แต่มีลกั ษณะของมือและเท้าทีแตกต่างกัน ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้าเกิดจาก
การทีรอยแยกของกะโหลกศีรษะปิ ดก่อนกําหนด (craniosynostosis or premature closure of
cranial sutures) โดยเฉพาะอย่างยิง รอยแยก coronal ทั(ง 2 ข้าง (bilateral coronal
craniosynostosis) ทําให้รูปร่ างศีรษะมีลกั ษณะแบนและกว้าง (brachycephaly) อาจจะพบรอยแยก
อืนๆ ทีปิดก่อนกําหนดร่ วมด้วยได้ เช่น lambdoid และ sagittal sutures รอยแยกทีปิดก่อนกําหนด
เหล่านี(ทาํ ให้เกิดเป็ นสันนูนขึ(นมา (ridging) ซึ งอาจจะคลําพบได้จากการตรวจร่ างกาย ซึ งสามารถ
ตรวจยืนยันได้โดยการตรวจทางรังสี (skull radiograph) หรื อ head CT examination นอกจากนี(
ผูป้ ่ วยกลุ่มอาการดังกล่าวนี(มีความผิดปกติทางใบหน้าอืนๆ ร่ วมด้วย ได้แก่ ตาโปน (ocular
proptosis) จากการทีเบ้าตาตื(น (shallow orbits) ตาห่าง (hypertelorism) และกระดูกโหนกแก้มเล็ก
(maxillary or midface hypoplasia) เป็ นต้น สําหรับลักษณะของมือและเท้าทีแตกต่างกันใช้เป็ น
เกณฑ์ในการแยกกลุ่มอาการทั(ง 3 ในทางคลินิก ดังแสดงในตารางที 4
(http://www.genetests.org/)
ตารางที 4 แสดงลักษณะทีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอาการ
กลุ่มอาการ
Crouzon
Apert
Pfeiffer

นิวD หัวแม่ มือ
ปกติ
บางครั(งอาจจะติด
ไปกับนิ(วมือ
กว้างหรื อป้ านออก
และหันเข้าใน
(broad, medially
deviated)

มือ
ปกติ
นิ(วมือติดกัน
(syndactyly)
นิ(วมือสั(น
(brachydactyly)

นิวD หัวแม่ เท้ า
ปกติ
บางครั(งอาจจะติด
ไปกับนิ(วเท้า
กว้างหรื อป้ าน
ออกและหันเข้าใน
(broad, medially
deviated)

เท้ า
ปกติ
นิ(วเท้าติดกัน
(syndactyly)
นิ(วมือสั(น
(brachydactyly)
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ลักษณะทางคลินิกในแต่ละกลุ่มอาการ สรุ ปได้ดงั นี(
กลุ่มอาการ Crouzon
- ระดับสติปัญญา: ปกติ
- ศีรษะและใบหน้า: ตาโปน (proptosis), ตาเหล่ออก (external strabismus), คางยืน
(mandibular prognathism)
- แขนและขา: ปกติ
- ลักษณะอืนๆ: อาจพบมีภาวะนํ(าคัง ในโพรงสมอง (hydrocephalus)
กลุ่มอาการ Apert
- ระดับสติปัญญา: มักจะมีพฒั นาการช้า
- ศีรษะและใบหน้า: รู ปร่ างศีรษะมีลกั ษณะสู งและแบนออก (turribrachycephaly) ตา
โปน กระดูกโหนกแก้มเล็ก (midface hypoplasia)
- แขนและขา: นิ(วมือและนิ(วเท้าติดกันมีลกั ษณะคล้ายถุงมือ (mitten glove)
- ลักษณะอืนๆ: อาจพบมีภาวะนํ(าคัง ในโพรงสมอง (hydrocephalus) กระดูกสันหลัง
ส่ วนคอติดกัน มักจะพบทีระดับ C5-C6 (fused cervical vertebrae) และความผิดปกติ
ของอวัยวะอืนๆ
กลุ่มอาการ Pfeiffer
กลุ่มอาการ Pfeiffer แบ่งย่อยได้เป็ น 3 ชนิดตามลักษณะอาการทีพบ โดยชนิ ดที 2 และ 3
พบได้บ่อยกว่าชนิดที 1
กลุ่มอาการ Pfeiffer type 1
- ระดับสติปัญญา: ปกติ
- ศีรษะและใบหน้า: กระดูกโหนกแก้มเล็ก (midface hypoplasia)
- แขนและขา: นิ(วหัวแม่มือและนิ(วหัวแม่เท้ามีลกั ษณะกว้างหรื อป้ านออกและหันเข้า
ใน (broad, medially deviated thumbs and great toes) นิ(วมือมักจะมีขนาดสั(น
(brachydactyly)
- ลักษณะอืนๆ: อาจพบมีภาวะนํ(าคัง ในโพรงสมอง (hydrocephalus) การได้ยนิ ลดลง
(hearing loss)
กลุ่มอาการ Pfeiffer type 2
- ระดับสติปัญญา: มักจะมีพฒั นาการช้า
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- ศีรษะและใบหน้า: ศีรษะมีลกั ษณะคล้ายดอกจิก เป็ นสี แฉก (cloverleaf skull) ตาโปน
มากทําให้หนังตาไม่สามารถปิ ดได้
- แขนและขา: นิ(วหัวแม่มือและนิ(วหัวแม่เท้ามีลกั ษณะกว้างหรื อป้ านออกและหันเข้า
ใน (broad, medially deviated thumbs and great toes) นิ(วมือมักจะมีขนาดสั(น
(brachydactyly) ข้อศอกหรื อข้อเข่ามักจะติด (ankylosis of elbows and knees)
กลุ่มอาการ Pfeiffer type 3
- ระดับสติปัญญา: มักจะมีพฒั นาการช้า
- ศีรษะและใบหน้า: รู ปร่ างศีรษะมีลกั ษณะสู งและแบนออก (turribrachycephaly) ตา
โปนมากทําให้หนังตาไม่สามารถปิ ดได้
- แขนและขา: นิ(วหัวแม่มือและนิ(วหัวแม่เท้ามีลกั ษณะกว้างหรื อป้ านออกและหันเข้า
ใน (broad, medially deviated thumbs and great toes) นิ(วมือมักจะมีขนาดสั(น
(brachydactyly) ข้อศอกหรื อข้อเข่ามักจะติด (ankylosis of elbows and knees)
- ลักษณะอืนๆ: อาจพบมีภาวะนํ(าคัง ในโพรงสมอง (hydrocephalus) ความผิดปกติของ
กล่องเสี ยงและหลอดลม (laryngotracheal abnormalities) เป็ นต้น
กลุ่มอาการ Pfeiffer ชนิดที 1 ซึ งมีอาการรุ นแรงน้อยกว่า มีการพยากรณ์โรคทีดีกว่าชนิดที
2 และ 3
กลุ่มอาการ Crouzon, Apert, และ Pfeiffer เป็ นโรคพันธุ กรรมทีถ่ายทอดแบบยีนเด่น
(autosomal dominant inheritance) เกิดจากการกลายพันธุ์ของกลุ่มยีน fibroblast growth factor
receptors (FGFRs) โดยกลุ่มอาการ Pfeiffer ชนิดที 1 เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR1 ส่ วน
กลุ่มอาการ Crouzon, Apert, และ Pfeiffer ชนิดที 2 และ 3 เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR2
ผูป้ ่ วยจํานวนหนึงไม่มีประวัติบุคคลอืนในครอบครัวเป็ นเช่นเดียวกับผูป้ ่ วย (sporadic) บ่งชี(วา่
ผูป้ ่ วยเหล่านี(น่าจะเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนทีเกิดขึ(นเองหรื อเกิดขึ(นใหม่ ซึ งไม่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากบิดาหรื อมารดา (de novo mutation) ซึ งการศึกษาทีผา่ นมา พบว่าอายุบิดาทีเพิมขึ(น
(advanced paternal age) เป็ นปั จจัยเสี ยงหนึงของการเกิดการกลายพันธุ์ใหม่ ดังนั(นในครอบครัวที
บิดาและมารดาปกติแต่มีบุตรเป็ นกลุ่มอาการดังกล่าว โอกาสทีบิดามารดาคู่น( ี จะมีบุตรเป็ นกลุ่ม
อาการนี(ซ( าํ อีกจึงมีตาํ มาก แต่คนทีเป็ นโรคมีโอกาสร้อยละ 50 ทีจะมีบุตรทีเป็ นกลุ่มอาการเดียวกัน
การตรวจหาการกลายพันธุ์ (genetic testing) เพือยืนยันการวินิจฉัยโรค หรื อ การตรวจวินิจฉัยก่อน
คลอด สามารถทําได้ทีฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์25
การให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยกลุ่มอาการดังกล่าวนี( ต้องอาศัยทีมแพทย์และบุคลากรที
ประกอบด้วยผูเ้ ชียวชาญสาขาต่างๆ ตามอาการทีพบ ได้แก่ แพทย์ทางศัลยกรรมตกแต่งซึ ง
เชียวชาญทางด้านศีรษะและใบหน้า แพทย์ทางศัลยกรรมประสาท แพทย์ทางหู คอ จมูก แพทย์
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ทางพันธุ กรรม กุมารแพทย์ทีเชียวชาญด้านพัฒนาการ ทันตแพทย์ นักอรรถบําบัด นักสังคม
สงเคราะห์ เป็ นต้น
กลุ่ม Neural tube defects (NTD)
ความบกพร่ องของการปิ ดของหลอดประสาท (neural tube defects) พบได้ค่อนข้างบ่อย
เป็ นสาเหตุทีสาํ คัญของการเสี ยชีวติ ของเด็กทารก และความพิการในเด็กทีรอดชี วติ อุบตั ิการณ์พบ
ได้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ตั(งแต่ร้อยละ 0.2 หรื อตํากว่าในสหรัฐอเมริ กา ถึงร้อยละ 1 ใน
ไอร์ แลนด์ ลักษณะของความผิดปกติมีได้หลายแบบ ชนิ ดทีรุนแรงทีสุด คือ สภาพไร้สมองใหญ่
(anencephaly) ซึ งผูป้ ่ วยไม่สามารถมีชีวติ อยูไ่ ด้ เกิดจากการที neural fold ไม่ยกสู งขึ(น ทําให้ไม่
เกิดการเชื อมกันตรงกลาง ส่ วนกลุ่ม neural tube defects อืนๆ ทีมีอาการรุ นแรงน้อยกว่า เช่น
meningoceles, myeloceles, meningoencephaloceles, และ meningomyeloceles เป็ นต้น อาจเกิด
จากการเชือมกันของ neural folds ทีเคลือนเข้ามาหากันผิดปกติไป ผูป้ ่ วยทีเป็ น anencephaly
พบว่าสมองส่ วนหน้า ส่ วนของเยือ หุ ม้ สมอง กระดูกศีรษะและผิวหนังทีปกคลุมหายไป ประมาณ
2 ใน 3 ของเด็กทารกทีมีความผิดปกติน( ีเป็ นเพศหญิง ส่ วนในกลุ่มกระดูกสันหลังโหว่ (spina
bifida) พบว่าการเชือมต่อกันของกระดูกสันหลังส่ วนโค้ง (vertebral arches) บกพร่ องไป26
กลุ่มกระดูกสันหลังโหว่ (spina bifida) โดยมากพบทีส่วนกระดูกบั(นเอว (lumbar) ความ
รุ นแรงมีได้แตกต่างกันกันไป ตั(งแต่ spina bifida occulta ซึ งพบความผิดปกติทีส่วนกระดูกเท่านั(น
จนถึง spina bifida aperta ซึ งพบความผิดปกติของกระดูกร่ วมกับ meningocele หรื อ
meningomyelocele ได้
สาเหตุของการเกิด neural tube defects สรุ ปได้ดงั นี(
-Chromosome abnormalities
Trisomy 13 or 18
Triploidy
-Single gene mutations
Walker-Walburg syndrome
Jarco-Levin syndrome
Meckel-Gruber syndrome
- Teratogens
Thalidomide
Valproic acid
- Maternal diabetes mellitus
- Multifactorial inheritance
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จะเห็นได้วา่ สาเหตุของ neural tube defects มีได้หลายอย่างซึ งมีผลกระทบต่อกลไกการ
ปิ ดของหลอดประสาทไม่มากก็นอ้ ย จากการศึกษาวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่เกิดจากพหุ ปัจจัย
(multifactorial) จากทั(งสาเหตุทางพันธุ กรรมและสิ งแวดล้อม พบว่าการกลายพันธุ์ของยีนหลายตัว
มีส่วนทําให้เกิด neural tube defects โดยเฉพาะอย่างยิง ยีนทีเกียวข้องกับขบวนการเมแทบอลิซึม
ของกรดโฟลิก (folic acid)27 กรดโฟลิกมีบทบาทสําคัญต่อขบวนการสังเคราะห์สารดีเอนเอ (DNA
synthesis) การแบ่งตัวของเซลล์ (cell division) และการเจริ ญเติบโตของเนื( อเยือ (tissue growth)
การศึกษาวิจยั ทีผา่ นมา แสดงหลักฐานชัดเจนว่า การให้ folic acid เสริ มในขนาด 400 ไมโครกรัม
ต่อวัน เริ มตั(งแต่ 1 เดือนก่อนการตั(งครรภ์ จนถึงช่วงปลายของ 3 เดือนแรกของการตั(งครรภ์ ช่วย
ลดอัตราการเกิด neural tube defects ได้ถึงร้อยละ 7528
การป้ องกันการเกิด neural tube defects
ระดับ folic acid ขึ(นอยูก่ บั อาหารทีทานเข้าไป และจะลดลงอย่างมากได้ในระหว่างการ
ตั(งครรภ์ โดยเฉพาะผูท้ ีมีการกลายพันธุ์ของยีน MTHFR การได้รับ folic acid ทีเพียงพอจึงมีความ
จําเป็ น จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่า การให้ folic acid เสริ ม 400-800 ไมโครกรัมต่อวันแก่
ผูห้ ญิงทีเตรี ยมพร้อมทีจะมีบุตรสามารถลดอุบตั ิการณ์ของการเกิด neural tube defects ใน
ประชากรได้ถึงร้อยละ 75
อัตราการเกิดซํ(าพบว่าสู งขึ(นในครรภ์ถดั ไปในผูห้ ญิงทีคลอดบุตรทีพบเป็ น NTD แล้ว
การป้ องกันการเกิดซํ(าสามารถทําได้โดยการให้ folic acid เสริ มในขนาดทีสูงกว่าขนาดทีให้โดย
ปกติทวั ไปประมาณ 10 เท่า คือ 4,000 ไมโครกรัมต่อวัน หรื อ 4 มิลลิกรัมต่อวัน โดยเริ มให้ต( งั แต่ 1
เดือนก่อนการตั(งครรภ์ นอกจากนี( ความผิดปกติน( ีสามารถตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดได้โดยวัดระดับ
alpha-fetoprotein (AFP) ในเลือดแม่และในนํ(าครําซึ งจะสู งในภาวะ anencephaly และกลุ่ม open
spina bifida และโดยอัลตราเซาวน์ (prenatal ultrasonography) ซึ งก็จะพบความผิดปกติได้
การตรวจกรองสตรี มีครรภ์ทุกคนเพือวินิจฉัยภาวะ NTD ก่อนคลอดโดยวัดระดับ AFP
ในเลือดแม่เริ มแพร่ หลายมากขึ(น ดังนั(น เป็ นทีคาดการณ์ได้วา่ การให้ folic acid เสริ ม ร่ วมกับการ
ตรวจกรองระดับ AFP ในเลือดแม่จะช่วยทําให้อุบตั ิการณ์การเกิด NTD ลดลงได้
โดยสรุ ป การทีเด็กมีพฒั นาการทีชา้ มีผลกระทบต่อผูป้ ่ วย เป็ นภาระต่อครอบครัวและ
สังคมเป็ นอย่างมาก สาเหตุของโรคกลุ่มนี(มีหลากหลายทั(งสาเหตุทางพันธุ กรรมและสาเหตุจาก
สิ งแวดล้อม แพทย์จาํ เป็ นต้องพยายามให้ถึงทีสุดเพือให้ได้การวินิจฉัยทีแน่ชดั โดยการซักประวัติ
การเขียนพงศาวลี และตรวจร่ างกายรวมทั(งการตรวจทางระบบประสาทอย่างละเอียด การเลือก
วิธีการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการได้อย่างเหมาะสม การศึกษาค้นคว้าจากตํารา websites ต่างๆ และ
การปรึ กษาผูเ้ ชียวชาญ เป็ นต้น การได้การวินิจฉัยทีแน่ชดั จะทําให้แพทย์สามารถให้ขอ้ มูลแก่
ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง เช่น การดําเนินโรค การพยากรณ์โรคและโอกาสการเกิดซํ(า
ซึ งเป็ นข้อมูลทีมีความสําคัญมากสําหรับครอบครัวในการตัดสิ นใจต่อไป ถึงแม้วา่ ยังมีผปู ้ ่ วยเด็กที
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มีพฒั นาการช้าจํานวนหนึงทีไม่สามารถให้การวินิจฉัยทีแน่ชดั หรื อค้นหาสาเหตุได้ การกระตุน้
พัฒนาการตั(งแต่แรกเริ มและการดูแลรักษาอาการอืนๆ ทีพบร่ วมด้วยอย่างถูกต้องเหมาะสม มี
ความจําเป็ นและสําคัญอย่างยิง ซึ งอาจจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ทีดี
ขึ(น สามารถพัฒนาตามศักยภาพทีเป็ นไปได้มากทีสุด และอยูร่ ่ วมในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
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