กิจกรรม
การปองกันการเกิดโรคผูปวยกลามเนื้อลีบดูเชน (Duchenne Muscular Dystrophy)
เกิดซ้ําในครอบครัว
ภายใต : โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย
(โครงการยอยศูนยวิจัยโรคพันธุกรรมเพื่อสาธารณสุขแมและเด็ก)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : หนวยเวชพันธุศาสตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร รพ.รามาธิบดี
หลักการและเหตุผล
โรคกลามเนื้อลีบดูเชน เปนโรคซึ่งทําใหเด็กผูชายซึ่งเคยพัฒนามาปกติจนถึง 4-5 ขวบ เริ่ม
เดินแลวลมบอยจนในที่สุดเดินไมไดและแยลงเรื่อยๆ มีปญหาการหายใจ ปอดบวมจากการสําลัก
ในที่สุดเสียชีวติ เมื่อประมาณ 16-20 ป ปจจุบันยังไมมวี ิธีรักษาโรคนี้ อุบตั ิการณของโรคนี้คือ 1 ใน
3,500 ของเด็กเกิดมีชีพเพศชาย หรือ 1 ใน 7,000 ของเด็กเกิดมีชีพ เนื่องจากมีการถายทอดโรคผาน
ทางโครโมโซมเอ็กซ (X-linked recessive inheritance) จึงทําใหมีคนเปนโรคไดหลายคนใน
ครอบครัว ซึ่งหญิงที่เปนพาหะจะมีลูกเปนโรคไดโดยไมขึ้นกับวาสามีจะเปนพาหะหรือไม โดย
โอกาสที่จะเปนโรคคือรอยละ 25 และถาทราบเพศวาเปนเพศชาย โอกาสที่บุตรจะเปนโรคคือรอย
ละ 50
โดยทั่วไปพบวาผูปวยโรคกลามเนื้อลีบดูเชน รอยละ 46 มีประวัติมีคนเปนโรคนี้มากอนใน
ครอบครัว ซึ่งบงชี้วาแมเปนพาหะแนนอนและนาจะมีผหู ญิงอีกหลายคนเปนพาหะดวย แมวาอีก
รอยละ 54 ของผูปวย ไมเคยมีประวัตใิ นครอบครัวเปนโรคมากอน แตหากไดมีการตรวจยีนของ
ผูปวยและแมจะพบวา 2 ใน 3 ของครอบครัวดังกลาว แมมียีนผิดปกติเปนพาหะดวย และจําเปนตอง
ตรวจตอไป วาอาจจะมีญาติเพศหญิงเปนพาหะอีก
ในอดีตสําหรับประเทศไทย หากวินิจฉัยผูปวยโรคนี้ไดจากอาการ แพทยจะใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับโรคและการดูแล สวนการวินิจฉัยพาหะไมสามารถทําไดจากการตรวจรางกาย แตตองตรวจ
ยีนซึ่งยังทําไมไดในประเทศไทย จึงเกิดผูปว ยรายใหมขนึ้ อีกในครอบครัวของผูปวยอยางหลีกเลีย่ ง
ไมได นับจากป พศ. 2542 ประเทศไทยมีแพทยและนักวิทยาศาสตรดานเวชพันธุศาสตรเพิ่มขึ้น ซึ่ง
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เกือบทั้งหมดทํางานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ และไดพัฒนาบริการการตรวจวินิจฉัย การ
รักษาตลอดจนการตรวจยีนเพื่อยืนยันโรคและวินิจฉัยพาหะได
ในการปองกันการเกิดโรคกลามเนื้อลีบดูเชนซ้ําในครอบครัว ทําไดโดยการตรวจพาหะใน
กลุมเสี่ยงสูง (high risk screening) คือการตรวจที่เริ่มตนจากการมีผูปวย (index case) เกิดขึ้นแลวใน
ครอบครัว แลวจึงทําการตรวจผูที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเปนพาหะ (cascade screening) ไดแก แม พี่
นองที่เปนเพศหญิงของผูปวย และญาติเพศหญิงที่เปนญาติทางฝายแม ซึ่งหากพบวาเปนพาหะจริง ก็
จะใหคําแนะนําและดําเนินการชวยเหลือ เพื่อปองกันการเกิดเปนโรคอีกในครอบครัวนั้นๆ
มาตรการนี้จะทําใหมีโอกาสตรวจพบพาหะไดมากและญาติไดเห็นตัวอยางผูปวยจริงในครอบครัว
ของตนวาเปนอยางไร ดั้งนัน้ จึงตระหนักถึงผลของโรคที่กระทบตอตนเองและลูกหลานเปนอยางดี
ความเขาใจและความรวมมือที่อยากจะขอตรวจมักจะมีสูงอยูแลว ในกรณีที่พบวาตนเปนพาหะ
ผูหญิงรายนั้นอาจเลือกไมแตงงาน เลือกไมมีลูก เลือกมีลูกจํานวนนอยลงกวาทีว่ างแผนไว หรือ
เลือกการขอรับการตรวจวินจิ ฉัยทารกในครรภหรือการวินิจฉัยกอนคลอด (prenatal or fetal
diagnosis) เพือ่ ใหคลอดลูกที่ไมเปนโรค สวนหญิงที่ผลตรวจยืนยันไดวาไมเปนพาหะก็สามารถ
ตัดสินใจเรื่องการแตงงานและการมีบุตรไปตามปกติ และไมตองรับการวินิจฉัยทารกในครรภ
แตเหตุการณทแี่ พทยทางดานโรคพันธุกรรม (แพทยเวชพันธุศาสตร) ประสบในทางปฏิบัติ
และเกิดขึ้นเสมอๆ คือ ญาติของผูปวยหรือแมกระทั่งตัวผูปวยเอง ถูกปฏิเสธไมไดรับการสงตอ ไม
วาจะเปนการสงตัวหรือสงแตเลือดเพื่อรับการตรวจยีน ทั้งๆที่มีการเขียนจดหมายสื่อสารกับ
เจาหนาที่ของโรงพยาบาลตนสังกัดของผูปวยหรือญาติรายนั้นๆอยางชัดเจนวา แมผปู วยจะไดรับ
การวินจิ ฉัยโรคแลวจากอาการทางคลินิกก็ตาม แตขอมูลทางคลีนิกไมเพียงพอในการที่จะระบุไดวา
ใครบางในครอบครัวเปนหรือไมปนพาหะ มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองตรวจทางแล็บ (ตรวจยีนหรือ
ดีเอ็นเอ) จึงจะวินิจฉัยพาหะได ซึ่งโรงพยาบาลตนสังกัดที่ปฏิเสธ มักจะใหเหตุผลวา ในเมื่อรูแลววา
โรคอะไร ทําไมตองตรวจยีนอีก หรือในกรณีตรวจพาหะคิอผูที่ไมเปนโรคแตอาจมียีนผิดปกติแฝง
อาจจะมีลูกเปนโรคได ก็ถูกปฏิเสธวาไมมีอาการจึงไมใหตรวจ หรือกรณีอยูตางจังหวัด ทาง
โรงพยาบาลตนสังกัดและทีโ่ รงเรียนแพทยก็ยังตองใหผปู วยหรือญาติเดินทางมาเพื่อดําเนินการเรื่อง
สิทธิและการตรวจรักษา ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นคิดวาเปนเพราะเจาหนาทีห่ รือแพทยโรงพยาบาลตนสังกัด
สวนใหญยังขาดความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักการและวิธีการปองกันโรคพันธุกรรม รวมทั้งใน
อดีตไมเคยมีระบบที่ใหโอกาสแกครอบครัวและผูปว ยโรคพันธุกรรมมากอน (ยกเวนโรคธาลัสซี
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เมีย) และการขาดนโยบายหรือระบบรองรับจากภาคสาธารณสุข จึงเปนสิ่งที่นาเสียใจเปนอยางยิ่งที่
ครอบครัวผูปวยซึ่งก็มกั จะยากจนและลําบากจากการมีลูกปวยดวยโรคที่รักษาไมหายอยูแลว ยังไมมี
โอกาสเขาถึงการบริการและการชวยเหลือปองกันโรคซ้ําอีกในครอบครัว อันกอใหเกิดความไมเปน
ธรรมอยางยิ่งในระบบบริการ (inequity in health service) เนื่องดวยไมสามารถคุมครองการเขาถึง
บริการที่จําเปนดังกลาว
ดังนี้จึงจัดกิจกรรมการปองกันการเกิดโรคผูปวยกลามเนือ้ ลีบดูเชนเกิดซ้ําในครอบครัว เพื่อ
จะไดนําขอมูลมาปรับการบริการใหเกิดประโยชนตอผูปว ยและครอบครัวอยางครบวงจร
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตสื่อ เอกสารและประชาสัมพันธโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย (ผูปวยกลามเนื้อลีบ
ดูเชน)
2. เปนศูนยวิชาการและวิจัย สรางนวัตกรรมระบบและแนวทางการใหบริการดานโรคผูปวย
กลามเนื้อลีบดูเชน
3. เปนศูนยกลางเครือขายและการใหบริการ การตรวจและวินิจฉัยโรคผูปวยกลามเนื้อลีบดูเชน
ที่ตองใชเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อปองกันการเกิดโรคซ้ําอีกในครอบครัว
4. สรางเครือขายทางวิชาการและบริการกับหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงาน
อื่นในสวนกลางและสวนทองถิ่น
กลุมเปาหมาย
1. ผูปวยและครอบครัวของผูปวยดวยโรคหรือที่สงสัยวาจะเปนกลามเนื้อลีบดูเชน
2. บุคลากรทางการแพทยในระดับทองถิ่น
3. หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการดูแลในทองถิ่น
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ลงทะเบียนผูปวยและครอบครัว
2. วิเคราะหแผนภูมิครอบครัวเพื่อระบุญาติเพศหญิงที่เสี่ยงตอการเปนพาหะ
3. ติดตอใหญาติที่เสี่ยงตอการเปนพาหะไดมารับการตรวจเลือดหรือไปพบแพทยในโรงพยาบาล
เครือขายที่อยูใกลเพื่อเจาะเลือดสงเขามาตรวจในสถาบันที่เปนศูนยตรวจยีน
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4. มีการสงเลือดหรือผูปวยผานเครือขายบริการเพี่อตรวจยีนของผูปวยและญาติที่เสีย่ งตอการเปน
พาหะ
5. แจงผลการตรวจเลือดพรอมใหคําปรึกษาแกผูปวยและครอบครัวพรอมมอบบัตรประจําตัว
ผูปวย/พาหะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. แนวทางการใหบริการที่เหมาะสมของสาธารณสุขในการใหบริการทางดานโรคผูปวย
กลามเนื้อลีบดูเชน
2. มีการเผยแพรทางวิชาการของแนวทางตามขอ 1.
3. มีเครือขายการใหคําปรึกษาแกบุคลากรทางการแพทยในระดับทองถิ่นอยางเปนระบบ เพื่อ
พิจารณาสงตอผูปวยหรือตัวอยางสิ่งสงตรวจไดตามที่จําเปน
4. มีเครือขายทางวิชาการและบริการกับหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานอื่น
ในสวนกลางและสวนทองถิ่น
5. บุคลากรทางการแพทยในระดับทองถิ่น มีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น มีความเขมแข็งในการ
แกปญหาเบื้องตนในระดับทองถิ่นได
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วิธีเก็บเลือดใสกระดาษซับเลือด กิจกรรมการปองกันโรคพันธุกรรมเกิดซ้ําในครอบครัว
ภายใต โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย กลุมเด็กและวัยรุน
อุปกรณ
กระดาษซับเลือด
สําลี แอลกอฮอลล
เข็ม หรือ ปากกาเจาะเลือด

1.เช็ดปลายนิ้วดวยสําลีแอลกอฮอล 2.บีบเคนเลือดใหมาที่ปลายนิ้ว 3.เจาะเลือดดวยเข็ม /ปากกาเจาะเลือด 4.บีบเลือดใหเปนหยด

5.คว่ํานิ้วใหเลือดแตะภายใน
วงของกระดาษซับเลือดที่กําหนด

6.ใหชุมเปนวงจนถึงดานหลัง

9.ผึ่งใหแหง ในที่โลง 10.เก็บใสถุงพลาสติก
ประมาณ 4 ชั่วโมง กอนใสซองจดหมาย
จัดสงทางไปรษณีย
หามใชไดรเปาผม

8.เขียนชื่อ นามสกุล ใหชัดเจน
บนกระดาษไขที่ปดบนหนา
7.ทําจนไดวงเลือดทั้ง 6 วง กระดาษซับเลือด
จัดสงไปรษณีย มาที่
รศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
กิจกรรมการปองกันโรคพันธุกรรมเกิดซ้ําอีกในครอบครัว
หนวยเวชพันธุศาสตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรุงเทพมหานคร10400

จัดทําโดย หนวยเวชพันธุศาสตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-201-2782 Fax 02-201-2783 E-mail: dmdthai@gmail.com

การเก็บเลือดใสกระดาษซับเลือด
1.หยดเลือดที่ปราศจากสารกันเลือดแข็งตัวใสกระดาษซับเลือดใหชุมทั้งดานหนาและดานหลัง จนครบทั้ง 6 วง
2.ผึ่งกระดาษซับเลือดใหแหงโดยวางไว 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง
3.นํากระดาษซับเลือดใสในถุงพลาสติกซิบล็อก
4.ระบุชื่อ-นามสกุล ใหชัดเจนบนกระดาษที่แนบมากับกระดาษซับเลือด

การเก็บเลือดใส EDTA tube
1.เจาะเลือดผูปวยใสหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA (CBC tube) จํานวน 3-5 cc จํานวน 2 หลอด
2.สงทั้งหลอด EDTA ที่อุณหภูมิหองใหถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีภายในวันนั้น
หรือแชตุเย็น 4 c หรือใสกระติกน้ําแข็ง ถาตองใชเวลานานจนเปนวัน
หรือปนแยกเอาเฉพาะ buffy coat .ใส 1.5 cc polypropylene tube ปดฝาใหสนิท พันรอบ tube ดวย paraffin
3.ระบุชื่อ-นามสกุล ใหชัดเจนบน tube

การสงสิ่งสงตรวจทางไปรษณีย
สงไปรษณีย EMS (ในการสงตัวอยางไมจําเปนตองแชแข็ง) มาที่
ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
หนวยเวชพันธุศาสตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรุงเทพมหานคร
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คุณวราภรณ ขุนอินทร พยาบาลประจําหนวยฯ
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