กลุมอาการเวโลคารดิโอเฟเชียล
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กลุมอาการเวโลคารดิโอเฟเชียล (Velocardiofacial Syndrome,VCFS)
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ผูปวยจะพบมีลักษณะความผิดปกติหลายอยางรวมกัน โดยผูปวยแตละ
รายไมจําเปนตองมีความผิดปกติทุกอยาง ดังนัน้ ผูปวยแตละรายจึงมีความรุนแรง
ไมเทากันได
ความผิดปกติที่พบบอย ไดแก
 โรคหัวใจพิการแตกําเนิด พบไดรอยละ 74 ของผูปวย โดยชนิดที่พบบอย
จะเปนโรคหัวใจทีม่ ีความผิดปกติตรงตําแหนงเสนเลือดใหญที่ออกจาก
หัวใจหองลาง ซึ่งอาการของโรคหัวใจมีไดหลายอยาง เชน อาการเขียว
หัวใจวาย เปนตน ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของโรคหัวใจทีเ่ ปน
 ความผิดปกติของเพดานปาก พบไดรอยละ 69 ของผูปวย ลักษณะความ
ผิดปกติทพี่ บมีไดหลายอยาง เชน เพดานโหว ซึง่ อาจเปนชนิดทีเ่ ห็นไดชัด
หรือเปนชนิดที่โหวเพียงเล็กนอย ลิ้นไกแยกเปน 2 แฉก มีความผิดปกติ
ของการทํางานของกลามเนื้อบริเวณเพดานปากทําใหเวลาพูดจะมี
ลักษณะเสียงขึน้ จมูก

 ลักษณะใบหนาทีจ่ ําเพาะโรค ที่พบไดบอยไดแก
 รูปหนายาว
 หู มีขนาดเล็ก หรือมีลักษณะใบหูรูปรางคลายถวยกาแฟ
 จมูก พบวามีดั้งจมูกกวาง ปกจมูกเล็ก
 ตา พบมีเปลือกตาบนหอย หนังตาตก
 ความผิดปกติของพัฒนาการและการเรียน พบไดรอยละ 70-90 ในเด็ก
เล็กอาจพบ พัฒนาการของกลามเนื้อมัดใหญและภาษาลาชา ในเด็กที่โต
ขึ้นจะพบมีสติปญญาบกพรองได โดยสวนใหญมักจะบกพรองไมมาก
และเด็กบางคนอาจพบวามีความผิดปกติเฉพาะในดานการอานเขียน
และพบมีลักษณะของออทิสติกได
กลุมอาการที่มีสารพันธุกรรมขาดหายบนโครโมโซมแทงที่ 22
เชนเดียวกับกลุมอาการ VCFS แตมีความรุนแรงมากกวา คือ กลุมอาการดิ
จอรจ (DiGeorge syndrome) ซึ่งจะมีความผิดปกติที่ระบบอื่นๆ ดวย ดังนี้
 ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน พบไดรอยละ 77 ของผูปวย ทําให
ผูปวยมีโอกาสติดเชื้อไดงายกวาปกติ โดยอาการจะเปนรุนแรงในชวงวัย
ทารกและคอยดีขึ้นเมื่อเด็กอายุมากขึ้น
 ความผิดปกติของตอมพาราไทรอยด ซึง่ มีหนาที่ในการควบคุมระดับ
แคลเซียมในการรางกาย ทําใหผูปวยมีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ํา (พบได
รอยละ 50 ของผูปวย) ซึง่ ผูปวยอาจมีอาการเกร็ง กระตุก หรือชักได โดย
อาการเหลานีจ้ ะพบไดมากในชวงทารกแรกเกิด

อาการแสดงอื่นๆที่อาจพบไดในกลุมอาการ VCSF
 ปญหาในดานการกิน รอยละ 30 ของเด็กจะมีปญ
 หาในการกลืน และอาจ
พบภาวะกรดไหลยอนได
 ตัวเตี้ย พบไดประมาณรอยละ 40 ของผูปวยในชวงวัยรุน เกิดจากความ
ผิดปกติของฮอรโมนที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต แตอยางไรก็ตามเมื่อ
โตเปนผูใ หญจะพบวาผูปวยสวนมากมีความสูงอยูในเกณฑปกติ
 โรคภูมิคุมกันผิดปกติ เชน โรครูมาตอยดในเด็ก เกร็ดเลือดต่ําจากระบบ
ภูมิคุมกัน (ITP) คอพอกเปนพิษ เปนตน
 ความผิดปกติของการไดยนิ
 โรคทางจิตเวช เชน โรคสมาธิสนั้ โรคกังวล โรคซึมเศรา โรคจิตเภท เปนตน
 ความผิดปกติของไตและระบบสืบพันธุ เชนมีไตขางเดียว มีถุงน้ําในไต
เปนนิ่ว ลูกอัณฑะไมลงมาในถุง ทอปสสาวะเปดผิดตําแหนง เปนตน
 ความผิดปกติของกระดูก เชน มีนิ้วเกิน กระดูกสันหลัง / ซีโ่ ครงมีลักษณะ
ผิดปกติ
 ความผิดปกติของตา
 ความผิดปกติของระบบประสาท เชน โรคลมชัก

การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยันการวินิจฉัย
เด็กทีม่ ีลักษณะอาการเขาไดกับกลุมอาการ VCSF นั้นสวนใหญสามารถ
ตรวจยืนยันทางหองปฏิบัตกิ ารดวยการตรวจโครโมโซมจําเพาะทีเ่ รียกวา “ฟช”
(Fluorescence in situ hybridization, FISH) เพื่อดูการขาดหายขนาดเล็กบน
ตําแหนงโครโมโซมแทงที่ 22 (22q11) โดยการตรวจโครโมโซมทั่วไปไมสามารถที่
จะบอกความผิดปกตินี้ได
อยางไรก็ตามพบวา รอยละ 5 ของผูปวยอาจจะมีผลการตรวจฟชเปน
ปกติ ถาตองการยืนยันโรค อาจตองตรวจดวยวิธีทางดีเอ็นเอตอไป
การดูแลรักษา
ผูปวยที่ไดรับการวินจิ ฉัยวาเปนกลุมอาการ VCFS ควรไดรับการประเมิน
และดูแลดังนี้
 ตรวจประเมินโรคหัวใจ พบวาโรคหัวใจเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ
แรกของผูปวยในโรคนี้ ผูปวยทุกรายจึงควรไดรับการตรวจหาความ
ผิดปกติของโรคหัวใจ โดยการตรวจรางกาย ตรวจคลืน่ หัวใจและเอ็กซเรย
เบื้องตน ถาพบวามีความผิดปกติควรไดรับการประเมินโดยแพทย
ผูเชี่ยวชาญระบบหัวใจ เพื่อใหการรักษาตอไป
 ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด ถาพบวามีระดับแคลเซียมในเลือดต่ํา
ควรไดรับการประเมินการทํางานของตอมพาราไทรอยดและรักษาตอไป
 ผาตัดแกไขเพดานโหวทมี่ ีความรุนแรงและมีผลกับการพูดออกเสียง
 ตรวจการทํางานของระบบภูมิคุมกัน โดยการตรวจเลือดเพื่อดูความ
ผิดปกติของระดับเม็ดเลือดขาว (ระดับ T-cell ต่ําลงกวาปกติ) ผูปวยเด็ก








ที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันตองใหการรักษาและไดรับยาฆาเชื้อ
อยางเต็มที่ โดยทั่วไปแมพบวาผูปวยเด็กสวนใหญจะมีระดับจํานวน Tcell ต่ํากวาปกติ แตมักไมถึงขัน้ ตองใหยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการติดเชื้อ
หรือใหยา IVIG แตอยางใด
ตรวจไต โดยการทําอัลตราซาวนเพื่อตรวจดูความผิดปกติและในการ
รักษาตามความผิดปกติที่พบตอไป
ตรวจประเมินการไดยิน เพื่อใหการรักษา เชน การใสเครื่องชวยฟงถา
พบวามีความผิดปกติ
ตรวจตา เพื่อดูความผิดปกติและรักษาตอไป
ประเมินเรื่องการเจริญเติบโต ในเด็กกลุมนี้อาจมีการเจริญเติบโตนอย
กวาปกติเนื่องจากเด็กอาจมีปญ
 หาในดานการกลืนอาหาร ถาพบวามี
ความผิดปกติของการกลืนอาหารอาจจําเปนตองใสสายเพื่อใหอาหาร
ทางจมูกในระยะแรก รวมกับการฝกการเคี้ยวกลืน นอกจากนี้เด็กอาจมี
ภาวะตัวเตี้ยซึ่งเปนผลจากการขาดฮอรโมนและสารทีเ่ กี่ยวของกับการ
เจริญเติบโต ซึ่งควรไดรับการตรวจเพิ่มเติมตอไป
ประเมินติดตามพัฒนาการ ถาพบวามีพัฒนาการลาชาควรไดรับการ
ฝกกระตุนตั้งแตอายุนอยเพื่อใหไดผลดี ในเด็กวัยเรียนถาพบวามีปญหา
ในดานการเรียนควรไดรับการประเมินหาสาเหตุที่อาจเปนไดเชน การมี
สติปญญาบกพรอง หรือมีปญ
 หาในดานการอานเขียน เพื่อจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมใหเด็กตอไป

 การเลี้ยงดูผปู วยกลุมอาการ VCFS สามารถเลี้ยงดูไดเหมือนเด็กปกติ
ทั่วไป สวนใหญเขาโรงเรียนไดแตอาจมีปญหาเรื่องการเรียนที่ตองไดรับ
การดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ
การใหคาํ แนะนําดานพันธุกรรม การเกิดซ้าํ ในครอบครัวและแนวทางการปองกัน
 รอยละ 93 ของผูปวยเกิดจากการกลายพันธุเฉพาะที่ตัวผูป วยโดยไม
พบความผิดปกติของพอหรือแม อีกรอยละ7 ของผูปวยพบวาไดรับ
การถายทอดความผิดปกตินี้มาจากพอหรือแม คือมีพอหรือแมที่เปน
กลุมอาการนี้ดวยเชนกัน
 หากผูปวยมีพอหรือแมเปนกลุมอาการ VCFS นี้ดวย โอกาสที่พอและ
แมคูนี้จะมีบุตรคนถัดไปเปนโรค VCFS ซ้ําอีก จะเทากับรอยละ 50
แตถาหากพอและแมปกติแสดงวาเปนการกลายพันธุท ี่เกิดขึ้นใหม
เฉพาะตัวผูปวย โอกาสที่พอและแมคนู ี้จะมีลกู เปนโรคซ้ําจะนอยมาก
(นอยกวารอยละ1)
 ดังนั้น ถาตองการมีบุตรคนตอไปทั้งพอและแมของผูปวยควรไดรับ
การตรวจวาตนเองเปนโรคนี้ดวยหรือไม เนื่องจากการแสดงอาการ
ของโรคอาจมีเพียงเล็กนอยจึงไมทราบมากอนวาตนเองมีกลุมอาการ
VCFS
 สําหรับบุตรของผูปวยนั้นมีโอกาสรอยละ 50 ที่จะเปนกลุมอาการ
VCFSนี้ดวยเชนกัน
 สําหรับผูที่มีความเสี่ยงทีจ่ ะมีบตุ รที่เปนโรคนีน้ ั้น สามารถรับการ
ตรวจวินิจฉัยกอนคลอดโดยการเจาะตรวจน้ําคร่ํา เพื่อตรวจวาบุตร

ในครรภนั้นเปนโรคนี้หรือไม โดยควรปรึกษากับสูติแพทยผเู ชี่ยวชาญ
หรือแพทยผูเชี่ยวชาญทางดานพันธุศาสตร เพื่อรับคําแนะนํา
ลวงหนากอนตัง้ ครรภหรือโดยเร็วที่สดุ หลังจากทราบวาตัง้ ครรภ
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