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กลุมอาการแอนเจลแมน (Angelman syndrome)
โรคแอนเจลแมนไดรับการกลาวถึงครั้งแรกในป คศ.1965 โดย นพ.แฮรี
แอนเจลแมน ไดบรรยายถึงเด็ก 9 คนที่มีลกั ษณะคลายกันคือ มีการเดินผิดปกติ,
ไมพูด, หัวเราะเกง และมีอาการชัก ความชุกของโรคพบได 1 คนในประชากร
ทุกๆ 12,000 – 20,000 คน

ลักษณะของผูปวยกลุมอาการแอนเจลแมน
- ชวงแรกเกิดไมพบความผิดปกติใด โดยมีประวัติการตัง้ ครรภ ประวัติ
การคลอดปกติ เสนรอบศีรษะปกติ
- อายุ 6-12 เดือน เริ่มพัฒนาการไมกาวหนาตามวัยทีค่ วรจะเปน จนทํา
ใหพัฒนาการลาชากวาวัย แตจะไมมีภาวะถดถอยของพัฒนาการ
- จนอายุหลังจาก 1 ปอาการและอาการแสดงอื่นๆ เดนชัดมากขึ้น
- ผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนจะอยูในเกณฑปกติ
- ผลตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองหรือ MRI มักจะปกติ

เกณฑการวินิจฉัยกลุมอาการแอนเจลแมน
พบเสมอ (100%)
- พัฒนาการชามาก
- มีปญหาในการพูด โดยพูดไดไมกี่คํา สวนความเขาใจภาษาดานการ
ฟงหรือการใชทาทางสื่อสารจะดีกวาภาษาพูด
- มีปญหาในการเคลื่อนไหว โดยมักมีอาการเดินเซ เดินไมมั่นคงหรือมี
การเคลื่อนไหวไขวควาของมือที่ผิดปกติ
- มีพฤติกรรมเฉพาะคือ มักจะยิ้มงาย/หัวเราะเกง อารมณดี, ตื่นเตน
งาย, ชอบตบมือ, ความสนใจสั้น
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พบบอย (>80%)
- ศีรษะโตชา โดยมักมีปญหาศีรษะเล็กหลังอายุ 2 ป
- มีอาการชัก โดยปกติมกั เริ่มกอนอายุ 3 ป
- คลื่นสมองมีความผิดปกติจําเพาะ
พบบาง (20-80%)
- รูปรางหนาตา ไดแก ตาเหล ผิวและผมสีออน ปากกวาง ฟนหาง
คางยืน่ รูปศีรษะแบน อวน (ในผูใหญ)
- ทาทางการเดินเฉพาะ คือ เดินขากาง มักยกแขนและงอแขน
ขณะเดิน
- มีปญหาการดูดและกลืน, ชอบเคีย้ ว
- รีเฟลกซไว (Hyperactive tendon reflex)
- มีปญหาการกินในชวงวัยทารก
- ขี้รอน
- มีปญหาการนอน คือ นอนนอย ตืน่ กลางคืน
- มีน้ําลายไหล แลบลิ้น (protruding tongue)
- ชอบเลนน้าํ ชอบจับกระดาษหรือพลาสติกที่มีเสียง

ความผิดปกติทางพันธุกรรม
เปนโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรมใน
โครโมโซมคูท1ี่ 5 เรียกวา ยูบีอีทรีเอ (UBE3A) ซึ่งเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน มีการ
ขาดหายไปของสวนของโครโมโซม การเปลีย่ นแปลงของสารพันธุกรรม
ซึ่งโดยปกติแลว UBE3A จากบิดาจะไมทาํ งานในเซลลสมอง มีเพียงยีน
UBE3A จากมารดาเทานัน้ ที่ทาํ งานในสมอง ดังนัน้ เมือ่ มีการขาดหายไปหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงของยีน UBE3A จากมารดา จึงทําใหผูปวยมีอาการดังกลาว
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ปญหาทางการแพทยและพัฒนาการ
1. ภาวะชัก
มากกวา 90% ของผูปว ยมีอาการชัก โดย 25% จะมีอาการชักใน
อายุระหวาง 1 ป ถึง 3 ป
อาการชักเปนไดหลายรูปแบบ เชนมีอาการกระตุกทั้งตัว หรืออาการ
ชักแบบเหมอ
- อาการชักในผูปวยกลุมนี้มกั ควบคุมไดยาก
- ยากันชักที่นิยมใชในผูปวยเหลานี้ ไดแก Valproic acid,
Clonazepam, Topiramate
- นิยมใหยาชนิดเดียวมากกวาที่จะใหหลายชนิดรวมกัน
- ยากันชักที่ควรหลีกเลี่ยง คือ Vigabatin และ Tigabine (เนือ่ งจาก
จะเพิม่ GABA ในสมอง) ควรพบแพทยผูเชีย่ วชาญทางระบบ
ประสาทอยางตอเนื่อง
2. การเดินและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
ผูปวยจะมีการเคลื่อนไหวของแขนขา ทีม่ ากกวาปกติตั้งแตวัยทารก
ซึ่งความรุนแรงจะมีไดหลายระดับตั้งแตการกระตุกเล็กนอยจนถึงมี
อาการมากจนเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
ผูปวยจะมีพัฒนาการชาของกลามเนื้อมัดใหญ โดยมักจะเริ่มนั่งได
หลังอายุ 12 เดือน และเดินไดที่อายุประมาณ 3-4 ป ในชวงเด็กเล็ก
ในรายทีม่ ีอาการนอยมักเดินโดยโนมตัวไปขางหนายกแขนขึ้น เดิน
กางขา ซึง่ เปนลักษณะ เฉพาะของผูปวยโรคนี้ แตในรายทีม่ ีอาการ
มากมักจะมีอาการตัวแข็งคลายหุน ยนต หรือมีอาการสั่นมากจนไม
สามารถเดินได พบผูปวยประมาณรอยละ 10 ที่ไมสามารถเดินไดเอง
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การดูแลรักษา การกายภาพบําบัดจึงมีความสําคัญในการชวยเหลือผูปว ย
ในบางรายอาจตองใชการผาตัดหรือใชอุปกรณชวย
3. อาการซุกซนไมนิ่ง Hyperactivity
ผูปวยกลุมนี้จะมีลกั ษณะเฉพาะ คือมีสมาธิสนั้ และมีภาวะซน
มากกวาปกติ โดยจะมีความรุนแรงไมตางกันในเพศหญิงและเพศ
ชาย
ในชวงเด็กเล็กผูปวยจะชอบเลนมือหรือชอบเอาของเขาปาก การ
ฝกพฤติกรรมบําบัดอยางสม่ําเสมอจะสามารถชวยลดพฤติกรรม
เหลานี้ได
ความรุนแรงของภาวะสมาธิสั้นมีตั้งแตนอยจนถึงมาก ในผูปวยที่มี
อาการนอยอาจสามารถเรียนรูวิธกี ารสื่อสารได ซึ่งในกลุมนี้สามารถ
ฝกพัฒนาการไดดีกวา
การดูแลรักษา โดยทั่วไปความซนจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น ในบางรายการ
ใชยากลุม Methyl phenidate (Ritalin) จะชวยลดอาการซนสามารถชวยใหผูปวยนิง่
ขึ้นได
4. อารมณดี / หัวเราะงาย
จนถึงปจจุบันนีย้ ังไมสามารถอธิบายไดวาเหตุใดผูปวยจึงหัวเราะ
บอยแมกระทั่งการตรวจสมองดวยเอกซเรยคอมพิวเตอร (CT) หรือ
คลืน่ แมเหล็กไฟฟา (MRI) ก็ไมพบความผิดปกติ
ผูปวยจะยิ้มงายตัง้ แตอายุประมาณ 1-3 เดือน สวนใหญแลวผูปว ย
จะเปนคนอารมณดี มีสวนนอยอาการอารมณดีจะหายไปอยางรวดเร็ว
และถูกแทนทีด่ วยอาการกระสับกระสาย, รองไห, กรีดรอง เปนอาการ
หลักแทน
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5. การพูดและภาษา
ผูปวยจะมีพัฒนาการทางภาษาลาชา โดยสวนใหญแลวความเขาใจ
ภาษาจะดีกวาภาษาพูด ซึง่ ความรุนแรงของความลาชาจะแตกตางกันไป
อายุ 10-18 เดือน อาจเริ่มออกเสียง “มามา” หรือ “แมะ แมะ” แตไมบอยและไมมี
ความหมายเฉพาะเจาะจง
อายุ 2-3 ป
จะเริ่มเห็นชัดวาพัฒนาการทางภาษาลาชา
อายุ 3 ป
ผูปวยบางรายจะเริ่มมีพฒ
ั นาการดานภาษาที่ไมใชภาษาพูด
เชน ความเขาใจ, การสื่อสารโดยใชรูปภาพจะเปนประโยชนมาก
จนเขาสูวัยเด็กโตและวัยผูใหญ ผูปว ยสวนใหญยงั คงไมสามารถสื่อสาร
ดวยคําพูด แตสามารถบอกความตองการไดทั้งโดยการชี้นิ้ว การแสดงทาทางและ
การพูด
เปนที่ทราบโดยทัว่ กันวา ความสามารถของผูปวยกลุมอาการแอน
เจลแมนจะสูงกวาความสามารถทีท่ ดสอบ การทดสอบพัฒนาการในผูป วยกลุมนี้
จะทําไดต่ํากวาความเปนจริง เนื่องจากภาวะสมาธิสั้น ซนและการควบคุมการพูด
และการเคลื่อนไหวไมดี
การดูแลรักษา ผูปวยกลุมนีจ้ ะสนใจผูคนสามารถเขารวมกลุมกิจกรรม
ชวยเหลืองานบาน ดําเนินชีวิตประจําวันเหมือนกับคนปกติ เชนดูทีว,ี เลนกีฬา การ
ดูแลอยางใกลชิด การปรับและกระตุนพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอจะทําใหผูปวยมี
พัฒนาการดีขึ้นได
6. ผิวขาว
ผูปวยกลุมอาการแอนเจลแมน มักมีตาและผิวสีออน จากการขาดหายไป
ของยีนที่เกี่ยวกับการสรางเม็ดสี ผิวหนังจึงไวตอแสงแดด ดังนัน้ จึงควรทายากัน
แดดและใสเสื้อแขนยาวและใสแวนตากันแดด เมื่อตองเจอแดดแรงๆ
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7. อาการตาเหล
อาการตาเหลพบได 30-60% ของผูปวยและพบไดบอยกวาในคนที่มี
ตาสีปกติ เนื่องจากเม็ดสีในจอประสาทตามีความสัมพันธกับการพัฒนาของ
เสนประสาทตา สวนการดูแลเด็กที่ตาเหลนั้นดูแลเหมือนเด็กปกติที่ตาเหล คือ
ปรึกษาจักษุแพทย และผาตัดแกไขเมื่อแพทยเห็นสมควร
8. การนอนหลับ
ผูปวยกลุมอาการแอนเจลแมนพบปญหาการนอนหลับไดบอย
บางครั้งพบละเมอลุกขึ้นละเมอเดินตอนกลางคืน ตื่นเชามากกวาปกติ นอน
นอยกวาปกติ มีการเปลี่ยนแปลงของวงจรการนอน
การดูแลรักษา ถารบกวนการดําเนินชีวิตมากเกินไปก็สามารถใหยา Diphenhydramine (Benadryl เบนนาดริล) Chloral hydrate หรือการให melatonin เมลาโตนิน 0.3 mg กินกอนนอน 1 ชม.ก็สามารถชวยได
9. ปญหาการกิน
ผูปวยมักมีปญหาการกินอาหารแตโดยทั่วไปจะไมรุนแรง มักเกิดจาก
กลามเนื้อที่ใชในการกินและกลืนอาหารทํางานไมสัมพันธกัน การทํางานของ
ลิ้นไมปกติ สวนใหญมักมาพบแพทยดวยอาการเลี้ยงไมโต
ผูปวยจะชอบดูดนิ้ว เอาของเขาปาก แลบลิ้น (protruding tongue)
ซึ่งปญหาการแลบลิ้นนี้จะติดไปจนโต และอาจมีปญหาเรื่องน้ําลายไหล ไม
ควรกินยาทีท่ าํ ใหนา้ํ ลายแหง
การดูแลรักษา ในชวงวัยเด็กทารกใหฝกกระตุนเรื่องการดูดกลืน จัด
ทาทางระหวางและหลังการกิน ใหนงั่ ขึ้น อยาใหนอนราบกิน สวนนอยที่มี
อาการรุนแรงแพทยอาจพิจารณาใหยา และผาตัดแกไขภาวะกรดไหลยอน
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10. การเจริญเติบโต
แรกเกิดการตรวจรางกายมักไมพบความผิดปกติ แตศีรษะจะเริ่มโตชา
ลงหลังขวบปแรก และมีปญหาศีรษะเล็กในที่สุด โดยปกติแลวเมื่ออายุ 3 ป ผูปวย
จะมีเสนรอบวงศีรษะนอยรวมกับศีรษะดานหลังแบน
ความสูงมักปกติ สําหรับน้ําหนักนัน้ พบวาชวงขวบปแรกผูปวยมีปญหา
ดานการกินทําใหนา้ํ หนักขึน้ ชา แตเมื่อโตขึ้นน้ําหนักและไขมันใตผิวหนังใกลเคียง
ปกติ
ลักษณะทีแ่ สดงออกทางเพศ เมื่อเขาวัยหนุม สาวจะเปนปกติ และ
ความสามารถการเจริญพันธุเ ปนปกติ สามารถที่จะมีลูกได ฉะนัน้ เมื่อถึงวัยตอง
ดูแลอยางใกลชิด บางรายเลือกที่จะผาตัดมดลูกเนื่องจากไมสามารถดูแล
ประจําเดือนไดดวยตนเอง และปองกันการตั้งครรภ
11. การเรียน
ผูปวยกลุม อาการแอนเจลแมนควรไดรับการศึกษาพิเศษ โดยทางดาน
การสื่อสารนั้นควรเนนไปที่ภาษาทาทาง รูปภาพมากกวาการพูดเขียน อาจมี
อุปกรณชวยเหลือในการสื่อสาร เชน สมุดภาพ กิจกรรมบําบัด เพื่อชวยเหลือ
เกี่ยวกับกลามเนื้อมัดเล็ก การกินอาหารในรายที่เดินไมไดหรือการทรงตัวไมดี
ควรไดรับการฝกกายภาพบําบัดดวย
การปรับพฤติกรรมอยางตอเนื่องสม่าํ เสมอทั้งที่บานและที่โรงเรียนจะ
ชวยใหเด็กสามารถชวยเหลือดูแลตัวเองในดานการกิน, แตงตัว การดําเนิน
ชีวิตประจําวันได
12.

การดูแลรักษาอื่นๆ
- พบแพทยทางพันธุศาสตรอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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-

การจัดสิ่งแวดลอมที่บานใหปลอดภัย โดยเฉพาะหองนอน
กิจกรรมบําบัด ชวยกระตุน กลามเนื้อมัดเล็กและการดูดกลืนใหดีขึ้น
การฝกพูด
ปรึกษาแพทยกระดูกหากพบปญหาหลังคด ขอเทาบิด
ยากันชักทีค่ วรหลีกเลี่ยงสําหรับผูปวยกลุมอาการแอนเจลแมนคือ
Vigabatrin, Tigabine

การตรวจทางหองปฏิบัติการ
ในเด็กที่สงสัยกลุมอาการแอนเจลแมน นัน้ ควรไดรับการตรวจโครโมโซม
และฟช (Fluorescence in situ hybridization, FISH) 15q11-13 ซึ่งจะสามารถ
วินิจฉัยยืนยันโรคได 70% หรือตรวจดีเอ็นเอ เมทิลเลชัน่ (DNA methylation) ซึ่ง
จะสามารถใหการวินิจฉัยไดประมาณ 80-85% มีผูปวยสวนนอยที่จาํ เปนตอง
ไดรับการตรวจหาการกลายพันธุของยีน UBE3A

การใหคําแนะนําทางดานพันธุศาสตรและโอกาสมีลูกเปนโรคอีก
รอยละ 70-75 ของผูปวยกลุม อาการแอนเจลแมน เกิดจากการขาด
หายไปของสวนของโครโมโซมคูที่ 15q11-13 หรือการหายไปของยีนจากมารดา
ซึ่งเกิดขึ้นเอง อัตราการเกิดซ้ําในกลุมนี้ตา่ํ กวารอยละ1 และสามารถใหการตรวจ
วินิจฉัยกอนคลอดได
สวนในกรณีที่เกิดจากมีการกลายพันธุของยีน ซึง่ เปนไปไดวาอาจเกิด
การกลายพันธุขึ้นใหมหรือเกิดจากยีนที่ไดรับมาจากมารดาก็ได ซึ่งในกรณีนี้
โอกาสเกิดซ้าํ ต่ํากวารอยละ1 ถาเปนการกลายพันธุใหม แตโอกาสเกิดซ้ําจะสูง
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สวนในกรณีทกี่ ารตรวจพันธุกรรมในผูปวยนั้นผลปกติ การประเมิน
อัตราการเกิดซ้ํารวมถึงการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดจะทําไดยาก แตโดยทฤษฎี
อัตราการเกิดซ้ําอาจสูงไดถงึ รอยละ 50 ถาความผิดปกตินั้นไดรับการถายทอด
มาทางมารดา
โดยสรุป การตรวจวินิจฉัยกอนคลอดสําหรับโรคแอนเจลแมนทั่วไปทําโดยการ
เจาะน้าํ คร่ํา ตรวจโครโมโซมและฟช หรือสงตรวจพิเศษดวยวิธีดีเอ็นเอเมทิล
เลชั่น ยกเวนกรณีมีการกลายพันธของยีนยูบีอีทรีเอ (UBE3A) ตองตรวจการ
กลายพันธุดวยวิธวี ิเคราะหลําดับเบส และควรปรึกษาผูเ ชี่ยวชาญ

*************************************
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