ตรวจโครโมโซมวิ ธี
มาตรฐาน
อ่านผลด้วยตาผ่าน
กล้องจุลทัศน์แม้เห็น
ภาพโครโมโซมจริง
แต่เหมือนการมอง
ภาพระยะไกล อาจ
มองไม่เห็นชิน้ ส่วน
เล็กๆ ทีข่ าดหาย
หรือเกิน

การตรวจโครโมโซมอะเรย์ ในประเทศไทย
โครงการนี ้ เป็ นโครงการนาร่อง มีวตั ถุประสงค์ คือ


พัฒนาการตรวจโครโมโซมอะเรย์ในประเทศไทย



ช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยได้ เข้ าถึงการตรวจ เพื่อการดูแลระยะยาวและ
ให้ คาปรึกษาทางพันธุกรรมที่ถกู ต้ องแม่นยา รวมถึงการ

ป้องกันการเกิดโรคซ ้าในครอบครัว


ศึกษาความชุกของกลุม่ อาการที่เกิดจากการขาดหรื อเกิน
ของชิ ้นส่วนโครโมโซม ในผู้ป่วยออทิซมึ



โครโมโซมอะเรย์
เป็นการตรวจโครโมโซม
วิธใี หม่ ใช้วธิ พี เิ ศษใน
การเปรียบเทียบ
ความต่างของสีทว่ี ดั ได้
เพือ่ ดูปริมาณสาร
พันธุกรรมว่าขาดหรือเกิน
อ่านผลด้วยการสแกน
และวิเคราะห์ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ จึงได้ความ
ละเอียดกว่าวิธมี าตรฐาน
เป็นร้อยเท่า

เผยแพร่ความรู้ และพัฒนาความสามารถของแพทย์ทดี่ แู ล
เด็กออทิซมึ ให้ เข้ าใจและสามารถเลือกส่งตรวจโครโมโซม

การตรวจวินิจฉัย
สาเหตุทางพันธุกรรมผู้ป่วย
กลุ่มอาการออทิซมึ สเปคตรัม
ชาวไทย

อะเรย์ และส่งตรวจอื่นๆ เพือ่ หาสาเหตุได้ อย่างเหมาะสม

ทังนี
้ ้คาดหวังว่า ข้ อมูลที่ได้ จะนาไปเป็ นประโยชน์ในการจัดทา
นโยบายและแนวทางการตรวจวินิจฉัยสาเหตุทางพันธุกรรมของ
ผู้ป่วยกลุม่ อาการออทิซมึ สเปคตรัม ระดับประเทศต่อไป

สนับสนุนโดย
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย:
กลุ่มเด็กและวัยรุ่น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

หากมีคาถามสงสัย ยินดีให้ คาปรึกษา กรุ ณาติด ต่ อ
ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิ ริชยั กุล
อ.พญ.ทิ พยวิ มล ทิ มอรุณ
หน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิ ชากุมารเวชศาสตร์
โทร. 02 201 2782-3
อ.ดร.พญ.ณฐิ นี จิ นาวัฒน์
หลักสูตรเวชศาสตร์ ปริ วรรต สนง.วิ จยั วิ ชาการ และ
นวัตกรรม โทร. 02 201 2615
20 มิย 2558

กลุ่มอาการออทิซึมคืออะไร ?
ความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาท ที่สง่ ผล
ต่อพัฒนาการของเด็ก ทาให้ เด็กมีพฒ
ั นาการล่าช้ า
โดยเฉพาะพัฒนาการทางภาษาและการเข้ าสังคม
 จากการสารวจในต่างประเทศ พบความชุกประมาณ
1 คน ต่อประชากร 88 คน และพบในเพศชายมากกว่า
เพศหญิง 4 เท่า


สาเหตุ เกิดจากอะไร ?






การตรวจหาสาเหตุของออทิซึม
วิทยาลัยเวชพันธุศาสตร์ แห่งสหรัฐอเมริ กา (คศ. 2010)
แนะนาให้ ตรวจ “โครโมโซมอะเรย์ ” เพื่อหาสาเหตุในบุคคลที่
มีภาวะอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี ้
1. กลุม่ อาการออทิซมึ
2. พัฒนาการช้ า/สติปัญญาบกพร่ อง ที่ไ ม่ พ บสาเหตุอ่ ืน
3. พิการแต่กาเนิดหลายอย่างร่ วมกัน หรื อพิการซ ้าซ้ อน
ที่ไม่พบสาเหตุอื่น

ส่วนหนึง่ ของผู้ป่วยมีสาเหตุจากความผิดปกติของ
โครโมโซมและโรคพันธุกรรมบางชนิด
อีกส่วนหนึง่ ไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั แต่พบว่าพันธุกรรม
และภาวะความผิดปกติทางระบบประสาท ร่ วมกับปั จจัย
ทางสิ่งแวดล้ อมบางอย่าง เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ เกิด
อาการออทิซมึ
การฉีดวัคซีนบางชนิด อาหารประเภทต่างๆ หรื อการ
เลี ้ยงดูของผู้ปกครอง ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรค



ในปั จจุบนั ยังไม่มียาที่ทาให้ หายขาดได้
การรักษาตังแต่
้ อายุยงั น้ อยด้ วยวิธีตา่ งๆ เช่น ฝึ กพูด
กิจกรรมบาบัด ฝึ ก floor time ฝึ กทักษะทางสังคม และ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ โดยใช้ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ช่วยให้ ผลการรักษาที่ดไี ด้ โดยมีจดุ มุง่ หมาย คือ
ให้ เด็กสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างอิสระ
ไม่ต้องพึง่ พาผู้อื่น หรื อพึง่ พาผู้อื่นให้ น้อยที่สดุ

1. ทาให้ ไม่ต้องได้ รับการตรวจอื่นๆ ที่ไม่จาเป็ น ลดความ
เสี่ยง และลดค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ น
2. อาจมีแนวทางเพิ่มเติมในการติดตามดูแลรักษาผู้ป่วย
ได้ อย่างถูกต้ อง
3. มีข้อมูลเพื่อให้ คาแนะนาทางพันธุกรรม รวมทัง้
ประเมินความเสี่ยงการมีบตุ รคนถัดไปหรื อลูกหลาน
เป็ นโรคเดิมซ ้าอีก แนะนาการตรวจวินิจฉัยทารก
ในครรภ์ได้ อย่างแม่นยา

ผลตรวจ “โครโมโซมอะเรย์ ”
15-20%
พบความผิดปกติ

สรุปได้ ชัด
ว่ าเป็ นสาเหตุ

รักษาได้ หรือไม่ ?


ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ หากพบสาเหตุ

แนะนาการดูแลจาเพาะ
 ตรวจเลือดพ่อแม่
ประกอบคาแนะนาโอกาส
เสียงที่จะมีลกู เป็ นอีก
และวินิจฉัยก่อนคลอด

สรุปยังไม่ ได้
ว่ าเป็ นสาเหตุ
หรือไม่





ตรวจเลือดพ่อแม่
ประกอบการแปลผล

ไม่ พบความผิดปกติ

สรุปได้ ชัด
ไม่ ใช่ สาเหตุ

ไม่ ตรวจเลือดเพิ่มอีก
 ปรึกษาแพทย์ เวชพันธุศาสตร์
-ควรตรวจยีนอื่น หรื อตรวจแบบอื่นอีกหรื อไม่
-ควรตรวจทุกยีนด้ วยวิธี
“เอ็นจีเอส” (โฮลเอกโซม) หรื อไม่


