
ตามคำแนะนำของ องค�กรว�ชาชีพ American College of Medical Genetics
( ACMG ) และแพทย��ผู��ชำนาญการ ด�วยการตรวจคัดกรองลึกถึงระดับยีน
ที่ความไวกว�า 99% เพ�่อใช��เป��นข�อมูลในการเตร�ยมพร��อมก��อนการมีบุตร

• Next Generation Sequencing (NGS)
• TP-PCR และ Fluorescence Capillary Gel Electrophoresis
เจาะเลือด 5 ml. (EDTA tube)
รอผล 25-30 วันทำการ
นำส��งตรวจห��องปฏิบัติการ BGI Tech Solution (HongKong) Co., Ltd.
ซึ่งได��รับรองมาตรฐานในระดับสากล

VISTA Carrier Screening Mini Panel
ตรวจวิเคราะห �ด � วยเทคโนโลยี

ตรวจคัดกรอง 12 โรค

Carrier Screening
VISTA
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ตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรม

ตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมกอนมีบุตรสำคัญอยางไร?
โรคทางพันธุกรรม เป�นโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติในพันธุกรรมหร�อโครโมโซม ซ่ึงสามารถถ�ายทอดภาย
ในครอบครัวจากรุ�นสู�รุ�น ซึ่งการแสดงออกของความผิดปกติที่เกิดข�้นอาจรุนแรงจนถึงแก�ชีว�ต สาเหตุของ
ความผิดปกติเหล�านี้เกิดจากการถ�ายทอดยืนบกพร�องมาจากพ�อแม�สู�ลูก ซึ่งพ�อและแม�อาจไม�ทราบว�ามียีน
บกพร�องที่แฝงอยู� เพราะไม�มีการแสดงอาการใดๆ ดังนั้นการตรวจคัดกรองเพ�่อหายีนบกพร��องที่แฝงอยู�ใน
พ�อหร�อแม� ก��อนการมีบุตร จะนำไปสู�การวางแผนการมีบุตรได�อย�างมีประสิทธิภาพ

ในป�จจ�บันในประเทศไทย มีทีมแพทย��ผู�ชำนาญการท่ีคอย
ให�คำปร�กษา และด��วยว�ทยาการของเทคโนโลยีทางการแพทย�
เพ�่อช�วยในการมีบุตรอีกหลากหลายว�ธี เช�น การปฏิสนธิใน
หลอดแก��ว การคัดเลือกพันธุกรรมตัวอ�อนก�อนการฝ�งตัว ซึ่ง
จะช�วยหลบเล่ียง การเกิดโรคในเด็ก และช�วยหยุดการส�งต�อโรค
ทางพันธุกรรมในครอบครัวของท��านต��อไป

ตรวจคัดกรองแลวพบความเสี่ยง
วามียีนบกพรองแฝงอยู จะทำอยางไร?

*อ��างอิงข�อมูลสถิติโรคธาลัสซีเมียของประชากรไทยจากกระทรวงสาธารณสุข และโรคอื่นๆ จากวารสารทางการแพทย��

รายการตรวจคัดกรอง
12 โรคทางพันธุกรรม

ชนิดของโรค อุบัติการณ��ของโรค อาการของโรค

อัลฟาธาลัสซีเมีย
Alpha - thalassemia

พาหะ 1 ใน 5

โรคท่ี่เกิดจากความผิดปกติของยีน HBA1 และ HBA2 โดยส��งผลต�อการสร��างโปรตีนเม็ดเลือดแดงชนิดอัลฟา
โกลบิน ซ�่ึง่ความรุนแรงอาจถึงข้ันเสียชีว�ตได��ในเด็กแรกเกิด แต��สําหรับผ��ท่ีู่เป�นพาหะ อาจไม�มีการแสดงอาการ 
หร�ออาจปรากฏอาการเล็กน��อย อาจพบภาวะซีด ซ่ึ่งความผิดปกตินี้สามารถพบได��บ�อยในคนเอเชีย ดังนั้น
พ�อและแม��ควรได�รับการตรวจคัดกรองโรคนี้ก��อนการมีบุตร

บีต �าธาลัสซีเมีย
Beta - thalassemia

หูหนวก 
Autosomal Recessive
Deafness

โรคกลามเนื้ออ �อนแรง
Spinal Muscular Atrophy

ฟ�นิลคีโตนูเร�ย
Phenylketonuria

โรคว�ลสัน
Wilson Disease

โรคสะสมไกลโคเจนชนิดที่สอง
Glycogen Storage
Disease type II

ภาวะผิดปกติของโครโมโซมเอกซ
Fragile X Syndrome

โรคกลามเนื้อลีบดูเซน
Duchenne Muscular
Dystrophy

ฮีโมฟ�เลีย บี
Hemophilia B

กาแลคโตซีเมีย
Galactosemia

โรคซิสติก ไฟโบรซิส
Cystic Fibrosis

พาหะ 1 ใน 10

พาหะ 4 ใน 50

พาหะ 1 ใน 50

พาหะ 1 ใน 60

พาหะ 1 ใน 100

พาหะ 1 ใน 100

1 ใน 1,000
ของเด็กชาย

1 ใน 3,500
ของเด็กชาย

1 ใน 30,000
ของเด็กชาย

1 ใน 60,000

1 ใน 100,000

โรคท่ี่เกิดจากการกลายพันธ�ุของยีน HBB บนโครโมโซมค�ูท่ี่ 11 โดยมีผลต��อการสร��างโปรตีนเม็ดเลือดแดง
ชนิด บีต��า โกลบิน ทําให�เกิดภาวะโลหิตจาง ซ่ึ่งความรุนแรงจะข�น้อย�กัูบชนิดของการกลายพันธ�� ุและบางรายจํา
เป��นต�องได��รับเลือดเป�นระยะ สําหรับผ��ท่ีู่เป�นพาหะอาจไม��ต��องได��รับการรักษา แต��ควรปร�กษาแพทย�ก��อนการมีบุตร

หูหนวก ท่ี่เกิดจากการได�รับยีนผิดปกติจากท้ังพ�อและแม� ซ่ึ่งพ�อหร�อแม�ท่ี่เป�นพาหะ อาจจะไม�แสดงอาการสูญเสีย
การได��ยิน แต��ยีนน้ีสามารถถ��ายทอดส��ลููก

เด็กไม��สามารถควบคุมกล��ามเน้ือได�� มีกล�ามเน้ือลีบ เสียการควบคุมในส�วนของศีรษะและลําคอ กลืนอาหารไม��ได��
ซ่ึ่งผ�ท่ีู่เป�นพาหะจะไม�แสดง อาการใดๆ หากพ�อและแม�ต��างเป�นพาหะ มีโอกาสท่ี่ลูกจะเป��นโรคได�ถึง 1 ใน 4

จะพบอาการกล��ามเน้ือเกร็ง สีผิว สีตาจางกว��าปกติ และป�ญญาอ��อน ป��จจ�บันยังไม��สามารถรักษาให��หายได�� เพ�ยง
เน��นการควบคุมอาหาร ซ่ึ�งผ�ท่ีูเป�นพาหะจะไม��ปรากฏอาการใดๆ แต��สามารถถ�ายทอดไปส�ลููกได�

โรคท่ี่ได�รับการถ�ายทอดยีนปกติในการนําทองแดงเข�าส�ตัูบ ซ่ึ่งผ�ปู��วยโรคน้ีจะมีอาการเม่ื่อมีการค่ังของทองแดง
สะสมในอวัยวะต�างๆ ดังน้ันมักไม��พบในเด็กเล็ก แต��จะเริ่�มแสดงอาการก�อนอายุ 30 ป�

เกิดการสะสมของไกโคลเจนในกล�ามเน้ือ เช���น หัวใจและตับ ซ่ึ่งเป�นผลให�เสียชีว�ตในท่ีสุด ผ�ู�ท่ี่เป�นพาหะจะไม��แสดง
อาการใดๆ แต��สามารถถ��ายทอดไปส�ลููกได�

มักพบความผิดปกติในเพศชาย และพบพาหะในเพศหญิง ผู�ท่ีเป�นโรคน้ีจะพบป��ญหาเร่ื่องการเร�ยนร�ชู�า ป�ญญา
อ�อน พฤติกรรมก��าวร��าว

พบกล��ามเนื้อลีบ อ�อนแรงและเสียชีว�ตได�� มักพบในเพศชาย และพบพาหะในเพศหญิง แม��ท่ี่เป�นพาหะโรคนี้ 
ลูกจะมีโอกาสเป�นโรคน้ีได��ถึง 1 ใน 2

เลือดไหลไม��หยุด บางครั้งอาจพบการป��สสาวะและอุจจาระเป�นเลือดได�� ซึ่งผู�ท่ี่เป�นพาหะโรคจะไม��แสดงอาการ
ชัดเจน

ภาวะที่มีน้ำตาลกาแลคโตสในเลือดสูงกว�าปกติ เนื่องจากขาดเอนไซม�ย�อยกาแล็กโทสเป�นกลูโคส อาการของ
ทารก ได�แก� ตัวเหลือง คลื่นไส�อาเจ�ยน ตับโต เจร�ญเติบโตช�า ท�องเสีย มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ อาการ
เหล�าน้ีมักพบใน 2-3 วันแรกหลังคลอด

เกิดการค่ังของสารคัดหล่ังที่เหนียวข�นในอวัยวะต�างๆ เช�น ค่ังในปอด จนเป�นเหตุในเกิดการติดเช้ือ และทําลาย
เน้ือปอด หร�อ ขัดขวางการย��อยของอาหารจากตับอ��อน จนเป�นเหตุให�เสียชีว�ตได�


