FAQ

Q:

“โรคท้าวแสนปม”
ดิฉนั กําลังจะแต่งงานคะแต่พอดีพอ่ แฟนเป็ นโรคท้าวแสนปมคะ แต่แฟนดิฉนั ไม่เป็ น อยากทราบว่าแฟนดิฉนั จะมียนี
แฝงหรื อป่ าวคะแล้วถ้าแต่งงานไปลูกดิฉนั จะเป็ นโรคท้าวแสนปมหรื อป่ าวคะ พอว่าทางครอบครัวดิฉนั กลัวคะเห็นเป็ นโรคทาง
พันธุกรรม พ่อของแฟนเป็ นแต่มีลูกสามคนพี0สาวคนแรกไม่เป็ น พี0สาวคนที0สองเป็ นคะแต่เป็ นไม่เยอะแค่มีกอ้ นเนื1อขึ1นที0หางคิว1
หมอบอกว่าเป็ นโรคนี1คะ แต่แฟนดิฉนั เป็ นลูกชายคนเล็กไม่เป็ นคะ อยากทราบว่าแฟนดิฉนั มีโอกาสเป็ นไหมคะตอนนี1เครี ยด
มากเลยคะ ขอบคุณคะ
A:
โดยทัว0 ไปโรคท้าวแสนปมถ่ายทอดทางพันธุกรรมและแสดงอาการแบบเด่น ผูท้ ีมียนี ผิดปกติจึงมักแสดงอาการ ผูท้ ี0ไม่
แสดงอาการจึงมักเป็ นผูท้ ี0ไม่มียนี ผิดปกตินน0ั คือเขาก็ไม่น่าจะมีลกู เป็ นโรค อย่างไรก็ตามมีพบบ้างบางรายที0บุคคลหนึ0งเป็ นโรค
ท้าวแสนปมแต่แสดงอาการน้อยมากจนเจ้าตัวไม่รู้วา่ ตนเองเป็ น ควรให้แพทย์ตรวจละเอียดขึ1นเพื0อดูปานตามลําตัวและที0ใต้ร่มผ้า
ใต้รักแร้และขาหนีบประกอบด้วย อีกทั1งตรวจตาโดยหมอตาเพือ0 ดูลกั ษณะก้อนเนื1อขนาดเล็กๆที0มา่ นตา (Lisch nodule) ก็จะช่วย
บอกได้อย่างชัดเจนขึ1นว่าน่าจะเป็ นโรคหรื อไม่ (8 กพ 56)

Q:

“เคยแท้ งหนึงครัง จะมีปัญหาต่อการตังครรภ์ ครังทีส องหรือไม่ ”
สวัสดีคะ่ หนูอายุ 32 ปี สามีอายุ 30 ปี มีความต้องการอยากจะมีลกู จึงอยากทราบว่าจะมีลูกได้หรื อไม่ถา้ หนูมีปัญหา
ดังนี1 หนูมีเลือดกรุ๊ ปโอเนกาทีฟ และเคยแท้งมาก่อนตอนท้องได้ 8 สัปดาห์ เมื0อ7ปี ที0แล้ว จึงอยากทราบว่าการที0เคยท้องแล้วแท้ง
จะทําให้การมีลกู คนที0สองจะมีปัญหาเรื0 องเกี0ยวกับเลือดหรื อไม่ เนื0องจากได้ศึกษาข้อมูลมาบ้าง เห็นว่าถ้าลูกคนแรกเป็ น positive
แม่จะสร้าง antibody และถ้าลูกคนที0สองเป็ นnegative จะไม่มีปัญหาแต่ถา้ เป็ น positive จะมีปัญหา อะไรทํานองนี1คะ่ แต่กไ็ ม่
ค่อยเข้าใจมากนัก จึงอยากจะทราบว่าลูกคนแรกที0แท้งไปตอนได้ 8อาทิตย์จะมีผลต่อเลือดหรื อมีผลต่อลูกคนที0สองหรื อตัวแม่
เองหรื อไม่ รบกวนคุณหมอช่วยแนะนําหนูกบั สามีหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
A:
ผูห้ ญิงทัว0 ไปที0ต1 งั ครรภ์มีโอกาสแท้งได้ 15% ทุกท้องค่ะ โดยส่วนใหญ่ที0แท้งก่อน 12 สัปดาห์มกั เป็ นจากโครโมโซม
ของเด็กในท้องผิดปกติหรื อเด็กไม่สมบูรณ์อย่างมากจึงไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ ทั1งนี1พอ่ แม่อาจไม่มีปัญหาโครโมโซมผิดปกติ
แต่อย่างใด ทว่าเป็ นเฉพาะทารกท้องนั1นๆ หากมีการแท้ง 3 ครั1งขึ1นไป จึงค่อยสงสัยว่าพ่อแม่อาจมีโครโมโซมผิดปกติและให้
เจาะตรวจโครโมโซมของพ่อแม่และ/หรื อของทารกในครรภ์ตอ่ ไป ส่วนกรณี ที0แม่มีเลือดกรุ๊ ปโอเนกาทีฟและแท้งไปหนึ0งครั1ง
โดยที0ไม่รู้วา่ แท้งจากสาเหตุใดและไม่รู้วา่ ทารกในครรภ์มีกรุ๊ ปเลือดเป็ นอย่างไร ก็ไม่สามารถตอบได้คะ่ ว่าท้องใหม่จะมีปัญหา
กรุ๊ ปเลือดไม่เข้ากันหรื อไม่ โดยทัว0 ไปการที0แท้งมักไม่ได้เกิดจากการที0กรุ๊ ปเลือดไม่เข้ากัน (8 กพ 56)

Q:
A:

“โรคกล้ามเนือ ลีบดูเชน” ปัจจุบนั มีมีธีการรักษาอย่างไรบ้างค่ะ
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย
1. ยา เพรดนิโซโลน ช่วยคงความแข็งแรงของกล้ามเนื1อได้ระยะเวลาหนึ0ง
2. ฟื1 นฟูทางร่ างกาย เพื0อป้ องกันข้อยึดติด
3. ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนอื0น ๆ ได้แก่ การดูแลทางเดินหายใจและการทํางานของหัวใจ ตรวจหัวใจโดยผูเ้ ชี0ยวชาญปี
ละ 1-2 ครั1ง เมื0ออายุ 10 ปี ขึ1นไป ให้วคั ซีนป้ องกันติดเชื1อไข้หวัดใหญ่และเชื1อปอดอักเสบนิวโมคอคคัสทุกปี ให้อาหารที0มี
วิตามินดีและแคลเซียมสูงเพือ0 ป้ องกันภาวะกระดูกอ่อนและป้ องกันกระดูกหัก
4. การรักษาแบบอื0นๆ มียาที0กาํ ลังอยูร่ ะหว่างการวิจยั และอาจมีประโยชน์ ได้แก่ oxandrolone, cyclosporine,
aminoglycosides, PTC124 นอกจากนี1ยงั มีการวิจยั การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ และยีนบําบัด
ส่วนการรักษาที0ผลวิจยั แล้วและพบว่าไม่ เป็ นประโยชน์ ได้แก่ ยากดภูมิคมุ ้ กันกลุม่ azathioprine, ยา creatine
monohydrate และการปลูกถ่ายเซลล์กล้ามเนื1อ (myoblast transfer)
นอกจากนี1ที0สาํ คัญมากอีก คือการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางพันธุศาสตร์แก่ครอบครัวเพื0อป้ องกันมีผปู้ ่ วยเป็ นโรคอีกใน
ครอบครัว แม่และญาติเพศหญิงของผูป้ ่ วยควรได้รับการตรวจยีนว่าเป็ นพาหะหรื อไม่ โดยหรื อหญิงที0เป็ นพาหะมีโอกาสร้อยละ
50 ที0จะส่งผ่านยีนผิดปกติไปยังลูกในแต่ละท้อง ลูกชายที0รับยีนผิดปกติจะเป็ นโรค ลูกสาวที0รับยีนผิดปกติจะไม่เป็ นโรค
กล้ามเนื1อเสื0อมดูเชนแต่อาจจะมีหรื อไม่มีอาการหัวใจโต (8 กพ 56)

Q:

A:

“โรคถุงนํา /ซีสต์ ในไต ADPKD (Autosomal dominant polycystic kidney disease)”
ญาติคนหนึ0งเป็ นโรคนี1 จะสามารถคัดเลือก genetic เวลาจะมีบตุ รได้หรื อเปล่าเพื0อป้ องกันไม่ให้ลูกเป็ นต่อ
ถ้าได้ตอ้ งติดต่อที0ไหนคะ
ผูท้ ี0เป็ นโรคนี1มีโอกาสส่งทอดโรคให้ลูกได้ 50% ในทุกท้อง หากจะต้องการวินิจฉัยก่อนคลอด (prenatal diagnosis)
ก็ทาํ ได้ แต่ท1 งั นี1ตอ้ งทราบชนิดการกลายพันธุ์ของยีนนี1ในครอบครัวนั1น ซึ0งต้องมีคา่ ใช้จา่ ยในการตรวจและใช้เวลา
พอสมควร ผูท้ ี0เป็ นโรคจึงควรได้พบผูเ้ ชี0ยวชาญด้านพันธุกรรมหรื อได้รับการตรวจยีนจนพบว่ามีการกลายพันธุ์แบบใด
ตั1งแต่ก่อนจะตั1งครรภ์
สําหรับการวินิจฉัยก่อนคลอดทําได้ 2 กรณี หลักๆ คือ กรณีแรกตั1งครรภ์ธรรมชาติ เมื0ออายุครรภ์ได้ 14-18
สัปดาห์โดยประมาณ สูตินรี แพทย์ผเู ้ ชี0ยวชาญจะทําการเจาะชิ1นเนื1อรกหรื อเจาะนํ1าครํ0าออกมาเพือ0 ส่งผูเ้ ชี0ยวชาญด้าน
พันธุกรรมตรวจว่าทารกมีความผิดปกติของยีนนั1นหรื อไม่ กรณี น1 ีคา่ ใช้จา่ ยไม่สูง
กรณีที0สองตั1งครรภ์โดยวิธีเด็กหลอดแก้ว ต้องปรึ กษาสูตินรี แพทย์และผูเ้ ชี0ยวชาญการวินิจฉัยก่อนฝังตัวอ่อน
ล่วงหน้า หลักการประกอบด้วย 2 ขั1นตอนหลัก คือช่วยตั1งครรภ์ดว้ ยวิธีเด็กหลอดแก้ว แพทย์จะให้ฮอร์โมนเร่ งการตก
ไข่ เมื0อได้จาํ นวนหลายใบตามที0ตอ้ งการก็นาํ ไปผสมกับอสุจิ ซึ0งเมื0อไข่ได้รับการผสมและแบ่งเพิม0 จํานวนเซลล์จนได้
ตัวอ่อนระยะ 8-16 เซลล์ ก็จะทําการตัดออกมาก 1 เซลล์จากแต่ละตัวอ่อนเพือ0 นําไปตรวจว่ามียีนผิดปกติสาํ หรับโรคที0
ต้องการตรวจหรื อไม่ หากตัวอ่อนใดมีเซลล์ที0มียนี ผิดปกติที0จะทําให้เป็ นโรคนั1กไ็ ม่นาํ ตัวอ่อนนั1นไปฝัง แต่เลือกนําตัว
อ่อนที0ไม่มียีนนั1นผิดปกติเข้าไปฝังในโพรงมดลูก อัตราความสําเร็ จของตั1งครรภ์ดว้ ยวิธีเด็กหลอดแก้วในปัจจุบนั คือ
ประมาณ 30-40% ค่าใช้จา่ ยเด็กหลอดแก้วประมาณ 3 แสนบาท และวินิจฉัยยีนก่อนฝังตัวอ่อนอีกประมาณ 3 แสนบาท

แนะนําว่าหากสนใจวินิจฉัยก่อนคลอด ไม่วา่ กรณี ใด ควรปรึ กษาแพทย์ที0รักษาประจําเรื0 องโรคไต ว่าควรไป
พบผูเ้ ชี0ยวชาญโรคพันธุกรรมท่านใด อีกทั1งแพทย์ประจําจะได้สรุ ปข้อมูลที0สาํ คัญเกี0ยวกับผูป้ ่ วยส่งต่อผูเ้ ชี0ยวชาญโรค
พันธุกรรมต่อไปด้วย (8 กพ 56)

