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โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก (inherited metabolic disorders)
บทนํา
โรคพันธุกรรมเมตาบอลิคนัน้ มีผ้ ปู ระเมินไว้ วา่ มีหลายร้ อยโรคด้ วยกัน และเป็ นที่ยอมรับว่า
อุบตั กิ ารของโรคกลุม่ นี ้มักจะน้ อยกว่าความเป็ นจริ ง
เนือ่ งจากการวิ นิจฉัยโรคทําได้ดว้ ยความ
ยากลําบาก แพทย์ ทวั่ ไปมักรู้จกั ค่อนข้างน้อย หรื อให้การวิ นิจฉัยไม่ถูกต้อง
ด้ วยเหตุผลหลาย
ประการ 1). การวินิจฉัยทําได้ คอ่ นข้ างยาก เนื่องจากแต่ละโรคพบได้ น้อยคือ จัดเป็ น rare disease
ทําให้ แพทย์ไม่คอ่ ยนึกถึงเมื่อพบผู้ป่วย จนอาการค่อนข้ างมาก หรื อเมื่อได้ แยกโรคที่พบได้ บอ่ ย
ออกไปแล้ ว 2). การตรวจทางห้ องปฎิบตั กิ ารโดยเฉพาะการตรวจเลือดและปั สสาวะเบื ้องต้ น มักไม่
ค่อยบอกโรคชัดเจน ยกเว้ นส่งตรวจพิเศษบางอย่างเช่นการวิเคราะห์ plasma amino acid หรื อ
urine organic acid 3). ในทารกแรกเกิดซึง่ มีโอกาสพบโรคกลุม่ นี ้ได้ บอ่ ย มักจะมีการตอบสนองต่อ
severe overwhelming illness อย่างมีขีดจํากัด หรื อแสดงอาการอย่าง nonspecific เช่น poor
feeding,lethargy เป็ นต้ น 4).กุมารแพทย์คดิ ถึงโรคกลุม่ นี ้ในบางภาวะเท่านันเช่
้ นภาวะปั ญญาอ่อน
หรื อชักที่คมุ ได้ ยากและมองข้ ามอาการแสดงบางอย่างที่อาจเป็ นเงื่อนงําสําคัญในการวินิจฉัยโรค
โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ที่เรี ยกว่า inherited metabolic disorders หรื อ inborn errors of
metabolism (IBEM) เป็ นโรคพันธุกรรมกลุม่ หนึง่ ที่เกิดจากความผิดปกติของยีนเดี่ยว ที่มีความ
ผิดปกติของการเรี ยงลําดับของเบสหรื อสายDNA
ก่อให้เกิดความผิดปกติของ
enzymes,
receptors, transport proteins, structural proteins, หรื อส่วนประกอบอื่นของเซลล์แล้ วส่งผลให้
เกิดความผิดปกติของขบวนการย่อยสลาย (catabolism) หรื อขบวนการสังเคราะห์ (anabolism)
สารอาหาร การเปลี่ยนแปลงที่ระดับ DNA ของโรคกลุม่ นี ้อาจเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนที่สร้ าง
enzyme หรื อยีนที่สร้ างสารควบคุมหรื อส่งเสริมการทํางานของ enzyme เช่น cofactor การทํางาน
ที่ผิดปกติของ enzyme จะทําให้ เกิดการคัง่ ของสารตังต้
้ นและการขาดของผลิตภัณฑ์สง่ ผลให้ การ
ทํางานของเซลล์ผิดปกติและเกิดอาการทางคลินิกขึ ้น
อาการและอาการแสดงของโรคทางเมตาบอลิ ก สามารถเลียนแบบโรคในเด็กได้เกื อบทุกโรค
โดยทําให้ เกิดอาการในระบบเดียวหรื อหลายระบบก็ได้ อาการที่พบบ่อยจะเป็ นอาการทางระบบ
ประสาท, ทางเดินอาหารและหัวใจ ผูป้ ่ วยในกลุ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิ ก จะเริ่ มมีอาการครัง้ แรก
เมือ่ อายุใดก็ได้ แม้จะเป็ นโรคเดียวกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นกับระดับ enzyme ที่เหลือและปั จจัยส่งเสริม ถ้ าการ
กลายพันธุ์ (mutation) ทําให้ ไม่เหลือ enzyme ที่ปกติเลย ผู้ป่วยอาจเกิดอาการเร็ วภายในไม่กี่
ชัว่ โมงหลังคลอด แต่ถ้าการกลายพันธ์ทําให้ ระดับ enzyme ลดลงแต่ยงั มีอยูบ่ ้ าง ผู้ป่วยอาจไม่แสดง
อาการเลยจนกว่าจะมีปัจจัยมาส่งเสริ ม อาการและอาการแสดงทางคลินิกในผู้ป่วยพันธุกรรมเมตา
บอลิก มีดงั นี ้
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1. Acute metabolic illness ผู้ป่วยที่มีอาการป่ วยเฉียบพลัน แพทย์ควรวินิจฉัยแยกโรคกลุม่
IBEM ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมีลกั ษณะทางคลินิกดังต่อไปนี ้
ประวัตแิ ละตรวจร่ างกาย
1. มีอาการคล้าย sepsis โดยอาการเกิดขึ ้นหลังคลอดไม่นาน มักเป็ นชัว่ โมงหรื อวัน และมี
ช่วงเวลาที่ปกติมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ผลการเพาะเชื ้อไม่พบเชื ้อใดๆ การที่
ผู้ป่วยไม่มีอาการก่อนคลอดและระยะแรกหลังคลอดนันเนื
้ ่องจากสาร intermediates
เหล่านี ้มักมีโมเลกุลเล็กสามารถผ่านรกไปสูม่ ารดาและถูกกําจัดไปได้
2. การเจ็บป่ วยเกิดในช่วงอายุอื่น แต่ความรุนแรงของการเจ็บป่ วยและผลทางห้ องปฏิบตั กิ าร
ไม่สมั พันธ์กบั สาเหตุ เช่นผู้ป่วยเป็ นไข้ หวัด แต่หอบมาก ซึม ตรวจเลือดพบ metabolic
acidosis with high anion gap เป็ นต้ น
3. ผูป้ ่ วยมี อาการหอบ, ซึ มหรื ออาเจี ยนซํ้ าๆ โดยเฉพาะเมื่อมีประวัตเิ ป็ นไข้ หวัดหรื อได้ อาหาร
โปรตีนสูงก่อนเกิดอาการ
ในช่วงที่ผ้ ปู ่ วยมีอาการเจ็บป่ วยจะเป็ นช่วงที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับ
สารอาหารจากการรับประทานไม่เพียงพอ เนื่องจากเบื่ออาหารหรื ออาเจียน แต่ร่างกาย
กลับต้ องการพลังงานเพิ่มขึ ้นเพื่อกําจัดเชื ้อโรค จึงทําให้ ร่างกายต้ องย่อยสลายเนื ้อเยื่อ
ของตนเองเพื่อใช้ เป็ นพลังงาน เนื ้อเยื่อที่นํามาใช้ นี ้มีทงคาร์
ั ้ โบไฮเดรท ไขมันและโปรตีน
ดังนัน้
enzyme
ที่เหลืออยูซ่ งึ่ ทําหน้ าที่ได้ เพียงพอในภาวะปกติไม่สามารถสลาย
สารอาหารเหล่านี ้ได้ หมดในภาวะวิกฤต จึงทําให้ เกิดสารพิษสะสมและเกิดอาการทาง
คลินิกขึ ้น
4. ในขณะเจ็บป่ วยผูป้ ่ วยมี กลิ่ นตัวและกลิ่ นปั สสาวะผิ ดปกติ
ทังนี
้ ้เนื่องจากสารที่คงั่ ใน
organic acidopathies หลายโรคระเหยได้ ง่าย เช่น ใน isovaleric acidemia มีกลิน่ ของ
ถุงเท้ าอับเหงื่อ ใน maple syrup urine disease มีกลิน่ คล้ ายนํ ้าตาลไหม้
5. ประวัตคิ รอบครัวที่พบว่ามีญาติพี่น้องมีอาการคล้ ายผู้ป่วย หรื อได้ ประวัตบิ ดิ ามารดาเป็ น
ญาติกนั ทังนี
้ ้เนื่องจากโรคในกลุม่
IBEM ส่วนมากถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ
autosomal recessive
การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ ารเบือ้ งต้ น การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารเบื ้องต้ นในผู้ป่วยที่มี
ประวัตขิ ้ างต้ น ผลการตรวจที่ผิดปกตินอกจากจะช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรคแล้ ว ยังช่วยแยกกลุม่
โรคเพื่อการส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารพิเศษที่เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตามผู้ป่วยในกลุม่ IBEM
อาจไม่มีประวัตบิ ง่ ชี ้ดังกล่าว แพทย์ จึงควรคํานึงถึงโรคกลุม่ นี ้ถ้ าพบความผิดปกติของการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั กิ ารเบื ้องต้ นต่อไปนี ้
1. CBC: ภาวะ neutropenia ที่เป็ นอย่างต่อเนื่องหรื อเป็ นซํ ้าๆโดยไม่ทราบสาเหตุ อาจ มี
สาเหตุจากไขกระดูกถูกกดในผู้ป่วย organic acid disorders เช่น methylmalonic
acidemia และ propionic acidemia
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2. Glucose: ภาวะนํ ้าตาลในเลือดตํ่าเกิดได้ บอ่ ยใน organic acidemias เนื่องจาก toxic
metabolites ที่เกิดขึ ้นไปยับยังขบวนการ
้
gluconeogenesis
3. Electrolytes และ pH: ภาวะเลือดเป็ นกรดที่มี anion gap สูงร่วมด้ วยในขณะที่ผ้ ปู ่ วย
ไม่ได้ อยูใ่ นภาวะ hypoxia เป็ นหลักฐานสําคัญบ่งชี ้ถึงโรคในกลุม่ organic acidopathies
(ภาวะ hypoxia ไม่วา่ เกิดจากสาเหตุใด จะทําให้ เกิดการคัง่ ของ lactic acid เกิดภาวะ
เลือดเป็ นกรดที่มี anion gap สูง) ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมีอาการเฉียบพลันและเกิดภาวะเลือด
เป็ นด่าง (respiratory alkalosis)โดยไม่มีสมั พันธ์กบั การอาเจียน แพทย์ควรคํานึงถึงโรค
ในกลุม่ urea cycle defects ซึง่ เป็ นความผิดปกติในขบวนการเปลี่ยน ammonia (NH3)
เป็ น urea ทําให้ มี ammonia คัง่ Ammonia จะจับ free hydrogen ion (H+) กลายเป็ น
ammonium ion (NH4+) NH4+ ที่คงั่ น้ อยๆจะกระตุ้นสมองให้ มีการหายใจเร็ วจึงเกิด
ภาวะ respiratory alkalosisในช่วงแรกได้ ต่อมาในระยะท้ าย NH3 ที่สงู มากจะกดการ
ทํางานของเซลล์สมองโดยทัว่ ไปทําให้ ผ้ ปู ่ วยซึม/โคม่า และไม่มีอาการหายใจเร็ วอีกต่อไป
การลดลงของ free hydrogen ในเลือด ทําให้ เลือดเป็ นด่าง

C-NH2
NH3+
R- CH – COOamino acid (neutral)

1

NH4+
ammonia (basic)
O
R- CH – COO-
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O
NH2 –C– NH2
urea
CO2 + H2O

organic acid (acidic)
รูปที่ 1 ความผิดปกติในการย่อยสลาย amino acid ทําให้ เกิดโรคทางเมตาบอลิก 3 กลุม่ คือ amino
acidopathies (1) ไม่พบความผิดปกติของภาวะกรดด่าง, organic acidopathies (2) ทําให้ เกิด
ภาวะเลือดเป็ นกรดและ anion gap กว้ าง, และ urea cycle defects (3) ทําให้ เกิดภาวะเลือดเป็ น
ด่าง ระดับ ammonia ในเลือดสูง
4. ระดับ BUN ตํ่าพบในผู้ป่วย urea cycle defects เนื่องจากตับไม่สามารถเปลี่ยน
ammonia เป็ น urea
5. ระดับ ammonia ที่สงู ผิดปกติ ระดับ ammonia ที่สงู ขึ ้น 10-100 เท่า (>1000 µM) พบ
ใน urea cycle defects ส่วนระดับ ammonia ที่สงู ขึ ้น 2-3 เท่า (>100 µM) บ่งถึง
organic acidemias อย่างไรก็ตามเนื่องจากตับเป็ นอวัยวะที่ทําหน้ าที่เปลี่ยน ammonia
เป็ น urea ในภาวะที่ตบั ทํางานผิดปกติจากสาเหตุใดก็ตาม ก็สามารถพบระดับ ammonia
ที่สงู ขึ ้นได้
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6. การตรวจหน้ าที่ตบั ผู้ป่วยที่มี transaminase สูงขึ ้น และมีอาการซึมโดยการตรวจนํ ้าไข
สันหลังไม่พบเซลล์มากผิดปกติ (Reye-like syndrome) ที่เกิดในวัยทารก หรื อเป็ นซํ ้าๆใน
วัยเด็ก/ผู้ใหญ่หรื อมีบคุ คลอื่นในครอบครัวมีอาการเช่นเดียวกัน อาจเป็ นโรคทางเมตา
บอลิก ควรได้ รับการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารพิเศษต่อไป
7. Plasma carnitine การตรวจหาระดับ plasma carnitine เป็ นประโยชน์ในการช่วยการ
วินิจฉัยโรคในกลุม่ organic acidemias และ primary carnitine deficiency เด็กเล็กและ
เด็กทารกจะได้ carnitine จากอาหารจําพวกเนื ้อสัตว์และนม ส่วนเด็กโตและผู้ใหญ่สร้ าง
carnitine เองได้ carnitine มีหน้ าที่นํา fatty acid ผ่าน inner mitochondrial membrane
เข้ าไปเพื่อสลายเป็ นพลังงาน และยังเป็ นสารที่จบั กับ organic acids ผ่าน mitochondrial
membrane ออกมาแล้ วขับออกทางปั สสาวะ ในโรค organic acidemias จะเกิด
secondary carnitine deficiency ทําให้ ใช้ พลังงานจากไขมันไม่ได้ เต็มที่ และลด
ประสิทธิภาพในการขับ organic acids ที่มากเกินไปใน mitochondria ซึง่ มีผลเสียหลาย
ประการรวมทังยั
้ บยังขบวนการเปลี
้
่ยน ammonia เป็ น urea และขบวนการสร้ าง glucose
ทําให้ ammonia สูงและ glucose ตํ่า ผู้ป่วยกลุม่ นี ้จะมี free carnitine ตํ่า (< 20 µM)
และ acylcarnitine/free carnitine ratio สูงขึ ้น (>0.4)
8. การตรวจพบ urine ketone ในขณะที่นํ ้าตาลในเลือดปกติหรื อพบในปั สสาวะของเด็กแรก
เกิด อาจเป็ นผลบวกเทียมจากสารอื่น เช่น propionic acid ส่วนในภาวะที่นํ ้าตาลใน
เลือดตํ่าและตรวจไม่พบ ketone ในปั สสาวะ ควรนึกถึงโรคในกลุม่ fatty acid oxidation
defects ภาวะที่นํ ้าตาลในเลือดตํ่าและตรวจพบ ketone ในปั สสาวะ ควรนึกถึงโรคใน
กลุม่ organic acidemias
9. urine metabolic screen: การตรวจ 2,4-Dinitrophenylhydrazine test (DNPH) ถ้ าให้
ตะกอนขุน่ พบในโรค maple syrup urine disease ส่วนการตรวจ p-Nitroaniline test
ถ้ าให้ สีเขียว พบในโรค methylmalonic acidemia
การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ ารพิเศษ ผู้ป่วยที่มีประวัตแิ ละพบการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
เบื ้องต้ นที่ผิดปกติดงั กล่าว อาจเป็ นโรคในกลุม่ organic acidopathies หรื อ urea cycle defects
ควรส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารพิเศษดังนี ้
1. plasma amino acid analysis การตรวจพบชนิดและปริมาณของ amino acid ที่ผิดปกติ
จะบ่งชี ้ถึงโรคในกลุม่ urea cycle defects การตรวจอาศัยเครื่ อง Amino Acid Analyser
(AAA) ซึง่ อาศัยหลักของ liquid chromatography การตรวจ amino acids ไม่สามารถ
ใช้ GC/MS ได้ เนื่องจาก amino acids ไม่ระเหย
2. urine organic acid analysis ซึง่ มีข้อบ่งชี ้ในการส่งตรวจดังตารางที่ 1 การตรวจอาศัย
เครื่ อง Gas chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) ซึง่ สามารถให้ การ
วินิจฉัยโรคในกลุม่ organic acidopathies จากการตรวจพบ organic acids ชนิดต่างๆ
นอกจากนันยั
้ งมีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคในกลุม่ urea cycle defects (ซึง่ อาจตรวจ

5

พบ orotic acid) ด้ วยและ mitochondrial disorders (ซึง่ อาจตรวจพบ metabolites ของ
Kreb’s cycle)
3. การเพาะเลี ้ยงเซลล์ โดยการทํา skin fibroblast culture สามารถวิเคราะห์ระดับ enzyme
หรื อการคัง่ ของสาร และวินิจฉัยโรคได้ อย่างแม่นยํา
รูปที่ 2 ข้ อบ่งชี ้ในการส่งตรวจ urine organic acid analysis
1. ภาวะเลือดเป็ นกรดแบบเฉียบพลัน, เรื อ้ รัง, หรื อเป็ นๆหายๆ โดยเฉพาะเมื่อพบร่วมกับ
ภาวะ anion gap กว้ าง ภาวะนํ ้าตาลในเลือดตํ่า หรื อระดับ ammonia ในเลือดสูง และ
พบว่าการติดเชื ้อหรื อการได้ รับอาหารโปรตีนสูงเป็ นปั จจัยส่งเสริม
2. ภาวะเม็ดเลือดขาวหรื อเกร็ ดเลือดตํ่าเป็ นช่วงๆ โดยเฉพาะเมื่อพบ ketoacidosis
ร่วมด้ วย
3. มีกลิน่ ตัวหรื อกลิน่ ปั สสาวะผิดปกติ
4. progressive extrapyramidal disease ที่เริ่มมีอาการตังแต่
้ ในวัยเด็ก
5. Reye syndrome เมื่อเป็ นซํ ้าซาก หรื อเป็ นในวัยทารก หรื อมีประวัตใิ นครอบครัว
6. มีอาการทางระบบประสาทร่วมกับมีผมร่วงและผื่น (Biotinidase deficiency)
การเก็บปั สสาวะ
ให้ เก็บปั สสาวะในขณะที่มี metabolic derangement โดยเลือกเก็บวิธีใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. เก็บปั สสาวะ 8-10 มล. ในขวดแก้ วปลอดเชื ้อ (sterile) เช่นขวดที่เก็บนํ ้าไขสันหลัง แล้ ว
รี บนําเข้ าช่องแช่แข็ง เมื่อปั สสาวะแข็งแล้ วสามารถเก็บไว้ ได้ นานหลายสัปดาห์ การนําส่ง
ห้ องปฏิบตั กิ ารต้ องนําขวดเก็บปั สสาวะใส่ในกระติกนํ ้าแข็ง
2. เก็บปั สสาวะ 24 ชัว่ โมง ตังทิ
้ ้งไว้ ในตู้เย็นจนตกตะกอน เทนํ ้าปั สสาวะส่วนบนทิ ้ง ให้ เท
ปั สสาวะที่เหลือ 50 มล. ลงในกระดาษกรองที่ใช้ ในห้ องปฏิบตั กิ ารขนาด 4x4 นิ ้ว ให้ ช่มุ ปล่อยให้
แห้ งแล้ วใส่เพิ่มอีก 2-3 รอบ
การเก็บเลือด
แนะนําให้ เก็บเลือดเพื่อตรวจ amino acids (เลือกวิธีที่ 1 หรื อ 2) และแยก DNA (วิธีที่ 3)
1. เก็บ heparinized blood 3 มล. ปั่ นแยกทันทีแล้ วเก็บ plasma ในช่องแช่แข็ง เพื่อส่ง
ตรวจ amino acids
2. เก็บเลือด 1-3 มล. ใส่ในกระดาษกรอง S&S 903 (ชนิดเดียวกับที่ใช้ ตรวจกรองทารก
แรกเกิด) ให้ ช่มุ ทังด้
้ านหน้ าและหลัง แล้ วผึง่ ให้ แห้ ง เพื่อส่งตรวจ amino acids หรื อ การตรวจพิเศษ
อื่นๆต่อไป
3. เก็บ EDTA blood (ขวดที่ใช้ สง่ CBC) 5 มล. เพื่อส่งแยก DNA
Emergency management
1. adequate hydration เนื่องจากผู้ป่วยกลุม่ นี ้มักมีภาวะขาดนํ ้าอย่างรุนแรง อย่างไรก็
ตามควรพิจารณาตามสภาวะของผู้ป่วย
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2.
การรักษา

แก้ ไขภาวะเลือดเป็ นกรด โดยการให้ NaHCO3
แผนภูมทิ ่ ี 1. Clinical Approach to Diagnosis of
Inborn Errors of Metabolism (Acute Metabolic Derangement)

History
- consanguinity
- early death or
mental retardation
in siblings
- failure to thrive
- delayed development

Symptoms & Signs
- vomiting/poor feeding
- seizure
- lethargy/coma
- unusual odor
- Reye-like symptoms

Acute Metabolic Derangement
- Metabolic acidosis
with/without wide anion gap
[Na – Cl – HCO3- > 15 mEq/L]
- Metabolic or respiratory alkalosis
- Hypoglycemia
- Hyperammonemia
- Ketonuria

Management
1. Specimen collection (during acute crisis)
blood for plasma amino acid analysis
urine for organic acid analysis
2. Emergency management
adequate hydration
correction of metabolic acidosis
stop body catabolic state

Refer to metabolic specialist / center

Routine lab
- CBC
- Blood sugar
- BUN
- LFT
- Electrolytes
- Arterial blood gases
- UA, urine ketone
Special lab
(if possible)
- Urine metabolic
screen, ie., FeCl3,
DNPH, reducing
substance
- Plasma ammonia
- Plasma lactate
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3. หยุดการสลายสารอาหาร (catabolic state) โดยการให้ สารอาหารที่มีพลังงานอย่าง
น้ อย 50-60 kcal/kg/day ด้ วยการให้ 10-12.5% glucose ในนํ ้าเกลือ แต่ไม่ให้ โปรตีนใน 24-48
ชัว่ โมงแรก เนื่องจากผู้ป่วยอาจมีปัญหาในการใช้ โปรตีน
4. หลังจาก stabilize ผู้ป่วยแล้ ว ควรพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยภายใน 24 ชัว่ โมง
2. อาการทางระบบประสาท ผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบประสาท โดยไม่พบว่าเกิดจากการติดเชื ้อ
ความผิดปกติทางโครงสร้ าง (เช่นเนื ้องอก) หรื อภาวะสมองขาด oxygen แพทย์ควรวินิจฉัยแยกโรค
ในกลุม่ IBEM โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีตอ่ ไปนี ้
2.1 ผู้ป่วยเริ่ มมีอาการทางระบบประสาทเช่นซึมลง ชัก ในช่วงที่มารดาเริ่มงดนมผู้ป่วยมื ้อ
กลางคืน และการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารเบื ้องต้ นพบ nonketotic hypoglycemia แพทย์ต้อง
วินิจฉัยแยกโรคในกลุม่ fatty acid oxidation defects เช่น medium-chain acyl CoA
dehydrogenase (MCAD) deficiency ผู้ป่วยจะเริ่ มมีอาการเมื่อไม่ได้ รับอาหารจากภายนอกเป็ น
เวลานาน หลังจากใช้ glycogen หมด ร่างกายจําเป็ นต้ องได้ พลังงานจากการสลายไขมัน ผู้ป่วย
กลุม่ นี ้ไม่สามารถสลายไขมันได้ ตามปกติ จึงเกิดอาการขึ ้น การวินิจฉัยแน่ชดั อาจได้ จากการ
วิเคราะห์ organic acid ในปั สสาวะซึง่ จะพบ dicarboxylic acids เช่น adipic acid, suberic acid,
sebacic acid การรักษาทําได้ ง่ายโดยการให้ อาหารบ่อยๆ ซึง่ ได้ ผลดีมาก
2.2 ผู้ป่วยที่มีพฒ
ั นาการช้ า โดยไม่สามารถอธิบายได้ จากประวัตกิ ่อนคลอด ระหว่างคลอด
หรื อหลังคลอด การตรวจร่างกายถ้ าพบ hypopigmentation ควรนึกถึง phenylketonuria ถ้ าพบ
marfanoid habitus ควรนึกถึง homocystinuria การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารเบื ้องต้ นที่เป็ น
ประโยชน์คือการตรวจ urine FeCl3 test ซึง่ ให้ สีนํ ้าเงินเขียวใน phenylketonuria และการตรวจ
cyanide-nitroprusside ซึง่ ให้ สีมว่ งใน homocystinuria การวินิจฉัยที่แน่นอนของทัง้ 2 โรคได้ จาก
การตรวจ plasma amino acid analysis การรักษาผู้ป่วย phenylketonuria ทําได้ โดยการให้
phenylalanine ในปริ มาณตํ่า ส่วนผู้ป่วย homocystinuria ครึ่งหนึง่ จะรักษาได้ ด้วยการให้ vitamin
B6 เพียงอย่างเดียว ในกรณีผ้ ปู ่ วยพัฒนาการช้ าหาสาเหตุไม่ได้ แพทย์ควรส่งตรวจ
thyroid
function test ด้ วย เนื่องจากเป็ นโรคที่รักษาได้ ง่ายและได้ ผลดี ในกรณีเป็ นชาย ควรส่งตรวจ fragile
X syndrome ด้ วย
2.3 ผู้ป่วยที่มาด้ วยอาการชักภายในอายุ 2-3 วันแรก หรื อ 1-2 เดือนและไม่สามารถอธิบาย
ได้ จากประวัตกิ ่อนคลอด ระหว่างคลอดหรื อหลังคลอด การตรวจร่างกายไม่พบ
dysmorphic
features ที่เข้ าได้ กบั syndromes ใด การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารเบื ้องต้ นเช่นระดับนํ ้าตาล ภาวะ
กรดด่างในเลือด ไม่พบสิง่ ผิดปกติปกติ CT หรื อ MRI อาจปกติหรื อพบ agenesis of corpus
callosum, EEG พบ burst suppression pattern, และผู้ป่วยดื ้อต่อการรักษาด้ วยยากันชัก แพทย์
ควรคิดถึงโรค nonketotic hyperglycinemia การวินิจฉัยทําได้ โดยการตรวจ plasma และ CSF
amino acid analysisซึง่ จะพบ CSF/plasma glycine ratio สูงมากกว่า 0.08 การรักษาโรคนี ้ยังไม่
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ได้ ผลเป็ นที่น่าพอใจ ผู้ป่วยมักเสียชีวิตภายใน 1-2 สัปดาห์แรก ผู้ป่วยที่มีอาการร่วมกับมีผมร่วง
และผื่นให้ นกึ ถึง Biotinidase deficiency
2.4 ในผู้ป่วยที่ระดับความรู้สกึ ตัวผิดปกติ มีระดับ transaminase และ ammonia ที่สงู ขึ ้น
(Reye syndrome) ที่เป็ นซํ ้า เป็ นในวัยทารก หรื อมีประวัตคิ นอื่นในครอบครัวเป็ นด้ วย ควรได้ รับการ
ตรวจเพิ่มเติมทางเมตาบอลิก รวมทังการวิ
้
เคราะห์ urine organic acids และ plasma amino
acids
2.5 ในเด็กที่ปกติเมื่อแรกคลอดและมีพฒ
ั นาการตามปกติไประยะหนึง่ แล้ วจึงเริ่ มมีการ
ถดถอยของพัฒนาการ สูญเสียสิง่ ที่เคยทําได้ การตรวจร่างกายพบ coarse facies กล่าวคือ ผมดก
คิ ้วดก จมูกและริ มฝี ปากหนา แพทย์จะต้ องวินิจฉัยแยกโรคในกลุม่ lysosomal storage disorders
กลุม่ ที่พบบ่อยคือ mucopolysaccharidoses ซึง่ เกิดจากการขาด lysosomal enzymes ที่ทําหน้ าที่
ย่อยสลาย mucopolysaccharide สารนี ้จะสะสมมากขึ ้นตามกาลเวลา อาการจึงเป็ นมากขึ ้นเมื่อ
อายุมากขึ ้น การส่ง X-ray เป็ นการตรวจกรองที่ดีมาก X-ray ที่ควรส่งคือ กะโหลก , ทรวงอก, เชิง
กราน, กระดูกสันหลัง, มือและเท้ า ลักษณะเฉพาะของ X-ray ในผู้ป่วยกลุม่ นี ้เรี ยกว่า multiplex
dysostosis คือพบ J-shaped sella turcica, กระดูกซี่โครงกว้ างขึ ้นในส่วนปลายทําให้ มีลกั ษณะ
คล้ ายใบพาย, กระดูกสันหลังส่วนหน้ ายุบตัวลงทําให้ หลังหักงอเป็ นมุม metacarpals ส่วนต้ นเรี ยว
เล็กลงเป็ นตะขอในขณะที่สว่ นปลายกว้ างขึ ้น proximal and middle phalanges หนาขึ ้นและมี
ลักษณะคล้ ายกระสุนปื น การตรวจ urine metabolic screen ด้ วยวิธี cetyltrimethylammonium
bromide test จะให้ ตะกอนขุน่ การวินิจฉัยที่แน่ชดั ได้ จากการตรวจ lysosomal enzymatic activity
ซึง่ อาศัยเครื่ องมือ spectrofluorometer การรักษาด้ วยการปลูกถ่ายไขกระดูกอาจมีประโยชน์ใน
ผู้ป่วยบางกลุม่ หรื อบางราย
2.6 ในเด็กที่เริ่ มมีการถดถอยของพัฒนาการในช่วงอายุประมาณ 1 ปี มี involuntary
movement และพฤติกรรมทําร้ ายตัวเอง การตรวจร่างกายพบ hyperreflexia การตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั กิ ารพบ uric acid สูงในเลือด แพทย์ต้องนึกถึงโรค Lesch-Nyhan syndrome ซึง่ การ
วินิจฉัยที่แน่ชดั ได้ จากการตรวจระดับ enzyme hypoxanthine-guanine phosphoribosyl
transferase
2.7 เด็กชายที่เริ่ มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในช่วงประถมต้ น และต่อมามีการถดถอยของ
พัฒนาการเช่นเดินแล้ วล้ มบ่อย พูดลําบาก การมองเห็นและการได้ ยินเสื่อมลง อาจได้ ประวัตญ
ิ าติ
ผู้ชายทางฝ่ ายแม่มีอาการคล้ ายคลึงกัน การตรวจร่างกายอาจพบ hyperreflexia, MRI พบ
leukodystrophy แพทย์ควรนึกถึงโรค X-linked adrenoleukodystrophy ซึง่ เป็ นโรคหนึง่ ในกลุม่
peroxisomal storage disorder การวินิจฉัยที่แน่ชดั ได้ จากการตรวจระดับของ very long chain
fatty acids การรักษาด้ วยการปลูกถ่ายไขกระดูกในขณะเริ่ มมีอาการอาจได้ ผลดีในบางราย
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3. อาการทางระบบทางเดินอาหาร
3.1 ผู้ป่วยที่มาด้ วยอาการตัวเหลืองและตับโตในขวบปี แรก มีสาเหตุได้ จากโรคหลายกลุม่
โรคทางเมตาบอลิก ที่สําคัญและต้ องการการวินิจฉัยเร่งด่วนเนื่องจากมีการรักษาที่ได้ ผลดีแต่ถ้าไม่
รักษาผู้ป่วยอาจเสียชีวิต คือ galactosemia, hereditary fructose intolerance, และ hepatorenal
tyrosinemia (tyrosinemia type I) ถ้ าผู้ป่วยมีประวัติ E. coli sepsis หรื อตรวจร่างกายพบต้ อ
กระจกให้ นกึ ถึง galactosemia ถ้ าตรวจร่างกายพบลักษณะของ rickets เช่น rachitic rosary,
ข้ อมือโป่ ง, α-fetoprotein สูงมาก (100,000 – 400,000 ng/ml) และพบ glycosuria,
phosphaturia, aminoaciduria ให้ นกึ ถึง hepatorenal tyrosinemia Urine metabolic screen ที่
มีประโยชน์คือ การตรวจหา reducing substance โดยใช้ เม็ด Clinitest หรื อ ปฏิกิริยา Benedict
การตรวจหา glucose ด้ วยแถบสีซงึ่ อาศัย glucose oxidase, urine FeCl3, และ Nitrosonaphthal
test. Clinitest สามารถตรวจ reducing substance ได้ ทกุ ตัวรวมทัง้ glucose, fructose, และ
galactose ส่วนแถบสีจะตรวจได้ แต่ glucose การได้ผลบวกจาก Clinitest และได้ผลลบจากแถบ
ตรวจปั สสาวะ แสดงว่ามี reducing substance ทีไ่ ม่ใช่ glucose ให้นึกถึง galactosemia หรื อ
hereditary fructose intolerance ไว้ก่อนจนกว่าจะพิ สูจน์ได้ว่าเป็ นโรคอืน่ การวินิจฉัยที่แน่ชดั ได้
จากการตรวจระดับ enzyme galactose-1-phosphate uridyltransferase อย่างไรก็ตามแพทย์ควร
ให้ การรักษาเร่งด่วนไปโดยไม่ต้องรอผลการตรวจระดับ enzyme โดยการเปลี่ยนนมเป็ นนมที่ไม่มี
lactose และ sucrose เช่น Prosobee และ Olac ใน tyrosinemia urine ferric chloride จะให้ สี
เขียวที่จางหายไปเร็ วและ nitrosonaphthol test ให้ สีแดงสดใส การวินิจฉัยที่แน่ชดั ได้ จาก urine
organic acid analysis พบ succinylacitone การรักษาด้ วยการให้ อาหารที่มี phenylalanine และ
tyrosine ตํ่าอาจมีประโยชน์ตอ่ ไต แต่มกั ไม่มีประโยชน์ตอ่ ตับ เมื่อไม่นานมานี ้พบว่าการใช้ ยา
NTBC (2(2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione) ได้ ผลดีมากในการรักษา
tyrosinemia
3.2 ผู้ป่วยที่มีตบั โตโดยหน้ าที่ของตับปกติและไม่เหลือง ถ้ าพบภาวะนํ ้าตาลตํ่าร่วมด้ วย
แพทย์ต้องนึกถึง glycogen storage disorders (GSD) จนกว่าจะพิสจู น์ได้ วา่ เป็ นโรคอื่น การตรวจ
พบ hyperlipidemia, hyperuricemia และ lactic acidemia สนับสนุนการวินิจฉัย GSD type 1A
ซึง่ เป็ นส่วนใหญ่ของผู้ป่วยในกลุม่ นี ้ การทํา liver biopsy และพบ glycogen เป็ นการวินิจฉัย
เบื ้องต้ น การวินิจฉัยแน่นอนได้ จากการตรวจ enzymatic activity จากชิ ้นเนื ้อตับเท่านัน้ ไม่สามารถ
ตรวจจากเนื ้อเยื่ออื่นได้ ทังนี
้ ้เนื่องจาก glucose-6-phosphatase ซึง่ เป็ น enzyme ที่ผิดปกติใน
GSD IA แสดงออกใน hepatocytes เท่านัน้ ดังนันเมื
้ ่อทํา liver biopsy ควรเก็บชิ ้นเนื ้อตับส่วนหนึง่
แช่แข็ง (-70 C)ไว้ ด้วยเพื่อการตรวจหาระดับ enzyme ต่อไป การรักษาหลักทําโดยให้ แป้งข้ าวโพด
ดิบ 2 กรัมต่อนํ ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อครัง้ ทุก 6 ชัว่ โมง โดยผสมในนํ ้าเปล่า แป้งข้ าวโพดจะค่อยๆ
ถูกย่อยทําให้ ผ้ ปู ่ วยได้ นํ ้าตาลตลอดเวลา ส่วนเด็กเล็กให้ ใส่สายยางแล้ วหยดนมตลอดช่วงกลางคืน
3.3 ผู้ป่วยที่มีตบั และม้ ามโตเริ่ มในช่วงปลายขวบปี แรกถึงวัยเด็ก นอกจาก infections และ
malignancies แล้ ว ควรนึกถึง Gaucher disease ด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าม้ ามโตกว่าตับและมี
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pancytopenia การพบระดับ acid phosphatase ที่สงู ขึ ้น พบความผิดปกติของ femur จาก X-ray
(Erlenmeyer flask appearance) และพบ Gaucher cell จากการทํา bone marrow aspiration
จะช่วยการวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยที่แน่นอนได้ จากการตรวจระดับ enzyme β-glucosidase ใน
ต่างประเทศถ้ าสงสัย Gaucher disease แพทย์จะส่งตรวจ enzyme activity เลยโดยไม่ทํา bone
marrow aspiration เนื่องจากการเจาะดูดไขกระดูกเป็ นหัตถการที่ invasive แต่ในประเทศไทยยัง
ตรวจหา enzymatic activity ไม่ได้
3.4 ผู้ป่วยที่อาเจียนเป็ นๆหายๆ (recurrent vomiting) อาจมีสาเหตุจากความผิดปกติทาง
โครงสร้ างของระบบทางเดินอาหาร, gastroesophageal reflux, ความผิดปกติของระบบประสาท
เช่น epilepsy, แพ้ อาหาร, สาเหตุจากจิตใจ หรื อเป็ นอาการแสดงของโรคเมตาบอลิก ผู้ป่วยควร
ได้ รับการประเมินทางเมตาบอลิก เช่นเดียวกับผู้ป่วย acute metabolic illness (ข้ อ 1)
3.5 ผู้ป่วยที่เริ่ มมีอาการทางตับไม่วา่ ลักษณะใดหลังอายุ 4 ปี Wilson disease ต้ องอยูใ่ น
การวินิจฉัยแยกโรค
4. Cardiomyopathy ลักษณะของหัวใจมักจะไม่จําเพาะพอที่จะใช้ แยกว่าสาเหตุของ cardio myopathy เกิดจาก IBEM หรื อกลุม่ โรคอื่นเช่นการติดเชื ้อหรื อการได้ รับสารพิษ นอกจากนันโรค
้
IBEM ต่างโรคกันก็อาจให้ ลกั ษณะของหัวใจต่างกัน เช่น หัวใจที่โตขึ ้นใน systemic carnitine
deficiency เป็ นผลมาจากการขยาย (dilatation) เป็ นหลัก ในขณะที่หวั ใจโตในโรค IBEM อื่นๆมัก
เกิดจากการหนาตัวขึ ้นของผนังหัวใจด้ านซ้ าย (hypertrophy) ดังนัน้ ลักษณะสําคัญทางคลิ นิกทีบ่ ่งชี ้
ว่า cardiomyopathy เป็ นอาการแสดงของ IBEM คืออาการและอาการแสดงของระบบอืน่ ทีไ่ ม่ใช่
หัวใจ
4.1 skeletal myopathy หัวใจเป็ นกล้ ามเนื ้อชนิดหนึง่ โรค IBEM ที่มีผลกับ metabolism
ของหัวใจมักมีผลกับกล้ ามเนื ้อลายด้ วย ดังนันการพบ
้
skeletal myopathy จึงเป็ นข้ อบ่งชี ้ที่สําคัญ
ว่า cardiomyopathy อาจมีสาเหตุจาก IBEM ในบางโรคเช่น Pompe disease อาการทาง
กล้ ามเนื ้อลายรุนแรงมาก ในขณะที่โรคอื่นเช่น long chain 3 OH acyl CoA dehydrogenase
(LCHAD) deficiency อาการทางกล้ ามเนื ้อลายมีเพียงเล็กน้ อยและอาจแยกไม่ได้ จากการอ่อนล้ าที่
ไม่จําเพาะ การทํา muscle biopsy (LM+EM) มีประโยชน์มากและอาจให้ การวินิจฉัยที่แน่นอนได้
4.2 ตับโต นอกจากจะเกิดจากภาวะหัวใจวายแล้ ว ยังอาจเป็ นอาการแสดงของ glycogen
storage disorder และ fatty acid oxidation defect
4.3 ตับและม้ ามโต ควรนึกถึง storage disorders เช่น mucopolysaccharidosis
4.4 หน้ าที่ของตับที่เสียอย่างรุนแรงเป็ นลักษณะของผู้ป่วย carnitine deficiency, long
chain acyl CoA dehydrogenase (LCAD) deficiency และ LCHAD deficiency การเก็บ
ปั สสาวะในขณะป่ วยแล้ วนําไปตรวจวิเคราะห์หา organic acid จะพบ dicarboxylic acids
4.5 อาการทางระบบประสาทร่วมกับ skeletal myopathy เป็ นลักษณะของ mitochondrial
disorders ลักษณะของหัวใจในผู้ป่วยกลุม่ นี ้จะเป็ น hypertrophy และบ่อยครัง้ พบการเต้ นของ
หัวใจผิดปกติร่วมด้ วย
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4.6 ประวัตญ
ิ าติพี่น้องมีอาการคล้ ายผู้ป่วย ควรทําให้ แพทย์คดิ ถึงโรคในกลุม่ IBEM
5. Thromboembolism อาจเป็ นอาการนําของ homocysteinuria ผู้ป่วยมักมีประวัตพิ ฒ
ั นาการ
ช้ า ตรวจร่างกายอาจพบ marfanoid habitus และ ectopia lentis การตรวจกรองทําได้ โดย urine
cyanide nitroprusside test ซึง่ ให้ สีมว่ ง
6. Renal calculi ผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้ อง และตรวจพบว่าอาการเกิดจากนิ่วในระบบทางเดิน
ปั สสาวะ โดยเป็ นนิ่วทึบแสงรังสีที่ไม่ใช่ calcium ให้ นกึ ถึงโรค cystinuria การวินิจฉัยทําได้ โดย
urine amino acid analysis
7. Dysmorphic features มีโรคทางเมตาบอลิกหลายกลุม่ ที่มาพบแพทย์ด้วยโรคอื่นๆที่มีลกั ษณะ
ทางกายผิดปกติดไู ด้ จากตารางที่ 1
ตารางที่ 1. โรคทางเมตาบอลิก ที่มีลกั ษณะทางกายผิดปกติ
ลักษณะ,อาการและอาการแสดง

โรคที่ควรนึกถึง

การตรวจทางห้ องปฏิบัติ
การเบือ้ งต้ น
Coarse facies, ตับม้ ามโต
Lysosomal storage disorders Skeletal survey
พัฒนาการช้ า, ตัวสูง, แขนขายาว
Homocystinuria
Cyanide-Nitroprusside
(marfanoid habitus)
test
พัฒนาการช้ า, hypotonia, หน้ าผากสูง, หน้ าแบน, Peroxisomal disorders เช่น X-Ray เข่า
หูหนวก, ตาบอด
Zellweger syndrome
พัฒนาการช้ า, นิ ้วเท้ าที่ 2 และ 3 ติดกัน, Smith-Lemli-Opitz syndrome ระดับ cholesterol ในเลือด
hypospadias
ตํ่า
พัฒนาการช้ า, หัวนมบอด, lipodystrophy
Carbohydrate-deficient
ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
Glycoprotein Syndrome
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ตารางที่ 2. โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกที่พบได้ และมีรายงานแล้ วในประเทศไทย
กลุ่มโรค
โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก
1. Amino acid disorders
- phenylketonuria , maple syrup urine disease ,
nonketotic hyperglycinemia , homocysteinuria
- ornithine transcarbamylase deficiency (OTC) ,
2. Urea cycle disorders
argininosuccinic lyase deficiency (ALD),
argininosuccinic acid synthase deficiency (ASD)
- isovaleric acidemia , methylmalonic acidemia ,
3. Organic acid disorders
propionic acidemia , multiple carboxylase deficiency ,
biotinidase deficiency , Alcaptonuria
- Pompe’s disease , Von Gierke’s disease
4. Glycogen storage disorders
- Zellweger , Rhizomelic chondrodysplasia punctata ,
5. Peroxisomal disorders
primary hyperoxaluria type 1
- medium-chain acyl CoA dehydrogenase deficiency ,
6. Mitochondrial fatty acid
carnitine / acylcarnitine translocase deficiency ,
oxidation disorders
systemic carnitine deficiency
mucopolysaccharidosis : Hurler , Hunter , Maroteaux7. Lysosomal storage disorders
Lamy , Morquio , Sly , Scheie และ lipidosis :
Gaucher , Niemann-Pick , Sandhoff , GM1
gangliosidosis , mucolipidosis II
8. Disorders of Purine metabolism - Lesch-Nyhan syndrome
- neuronal ceroid lipofuscinosis , Krabbe’s
9. Neurodegenerative disorders
leucodystrophy
แนวทางการรั กษาโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก
1. Dietary therapy โดยจํากัดสารอาหารโปรตีน ใน
urea cycle defects,
phenylketonuria, MSUD , homocystinuria เป็ นต้ น
2. หลีกเลี่ยงสารและยาที่ทําให้ เกิดโรค เช่น G-6-PD deficiency หรื อ acute intermittent
porphyria
3. กําจัดสารพิษที่สะสมในร่างกาย เช่น urea cycle defects โดยใช้ sodium benzoate เพื่อ
กําจัด nitrogen โดยรวมกับ glycine เป็ น hippurate และขับออกจากร่างกายทางปั สสาวะ
4. Depletion of store substance เช่น ใน Wilson disease
copperจะถูกจับโดย
D-penicillamine สามารถกําจัดออกไปจากร่างกายทําให้ โรคทุเลาได้ หรื อ isovaleric acidemia ซึง่
isovaleric acid รวมกับ excess carnitine สามารถขับออกจากร่างกายในรูป carnitine ester ของ
organic acid ได้
5. การให้ สารที่ร่างกายขาด เช่น ธัยรอยด์ฮอร์ โมนแก่ผ้ ปู ่ วยที่มีภาวะต่อมธัยรอยด์บกพร่อง
6. การให้ vitamin cofactor บางโรครักษาได้ โดยการให้ วิตามินซึง่ เป็ น cofactor หรื อ
coenzyme ทํางานร่วมกับ apoenzyme ช่วยย่อย substrate เช่น homocystinuria รักษาด้ วย
วิตามิน B6 (ตารางที่ 3)
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7. การใช้ metabolic inhibitor เช่นโรค Gout มีการคัง่ ของกรดยูริค (uric acid) ต้ องให้
allopurinol เพื่อลดกรดยูริค (uric acid) หรื อการให้ Clofibrate เพื่อลดไขมันในโรค familial
hyperlipoproteinemia type II
8. การให้ โปรตีนที่ขาด เช่น enzyme replacement ใน Gaucher disease
9. การปลูกถ่ายอวัยวะ (organ transplantation) เช่น bone marrow transplantation ใน
กลุม่ โรค mucopolysaccharidosis
10. การเปลี่ยนยีน (gene therapy) โดยกระบวนการนํา genetic material ที่ขาดหายไป
ใส่ในเซลล์เพื่อแก้ ไขความผิดปกติของยีน
การป้องกัน
1. การให้ คําปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (genetic counseling) โรคที่ถ่ายทอดแบบ autosomal
recessive การตังครรภ์
้
แต่ละครัง้ จะมีโอกาสได้ ทารกผิดปกติถึงร้ อยละ 25 แพทย์จงึ มีหน้ าที่แนะนํา
ผู้ป่วยและครอบครัวให้ หลีกเลี่ยงการเกิดโรคชํ ้า
2. การวินิจฉัยก่อนคลอด (prenatal diagnosis) การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดจะบอกได้ วา่
ทารกในครรภ์เป็ นโรคพันธุกรรมนันๆ
้ หรื อไม่ เพื่อให้ คสู่ ามีภรรยาพิจารณาทํา elective abortion
ต่อไป สําหรับในประเทศไทยยังทํา enzyme assay ของโรคกลุม่ นี ้ไม่ได้
ตารางที่ 3. โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกที่รักษาด้ วยการให้ วิตามิน
Vitamin
Enzyme
Disorder
B6

Biopterin
Biotin

Thiamine
Riboflavin
B12

Cystathionine-B-synthase
Cystathionase
Glyocylase : alpha ketoglutarate carboligase
Ornithine aminotransferase
Dihydropteridine reductase
Biopterin synthesis
Pyruvate carboxylase
Propionyl CoA carboxylase
B-Methylcrotonyl CoA carboxylase
Holocarboxylase synthetase
Biotinidase
Branch chain ketoacid decarboxylase
Pyruvate decarboxylase
Electron transport flavoprotein dehydrogenase
Methylmalonyl CoA mutase

Homocystinuria
Cystathioninuria
Hyperoxaluria
Gyrate atrophy
Hyperphenylalaninemia Type IV
Hyperphenylalaninemia Type V
Congenital lactic acidosis
Propionic acidemia
B-methylcrotonylglycinuria
Multiple carboxylase deficiency
Multiple carboxylase deficiency
Maple syrup urine disease
Congenital lactic acidosis
Glutaric acidemia type II
Methylmalonic acidemia

จาก Gahi WA. Inborn Errors of Metabolism. In : Medical Genetics. The Foundation for Advanced
Education in the Sciences, Inc. at the National Institutes of Health, 1987.243.
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บทสรุ ป
การวินิจฉัยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกนี ้มักต้ องอาศัย awareness ในกุมารแพทย์ ที่มี high
index of suspicion ร่วมกับความสามารถหรื อ availability ที่จะส่งตรวจเลือดหรื อปั สสาวะไปยัง
ห้ องปฎิบตั กิ ารที่มีความชํานาญพิเศษ (expert laboratory) และจําเป็ นต้ องประสานกับแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก จึงจะให้ การดูแลผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ วา่ โรคในกลุม่ นี ้รวมๆกันแล้ วจะมีผ้ ปู ่ วยจํานวนไม่น้อย แต่จําเป็ นต้ องอาศัยการตรวจ
ทางห้ องปฏิบตั กิ ารให้ ได้ การวินิจฉัยที่แน่นอนในแต่ละโรคซึง่ ต้ องการการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
พิเศษเฉพาะ การไม่มีห้องปฏิบตั กิ ารในประเทศไทยจะทําให้ วินิจฉัยผู้ป่วยไม่ได้ แพทย์ไม่คดิ วินิจฉัย
แยกโรค เกิดปฏิกริ ยาลูกโซ่ที่ไม่ดีตอ่ ไป ในทางกลับกันการตังห้
้ องปฏิบตั กิ ารแบบเดียวกันหลายแห่ง
ในประเทศไทยย่อมไม่ค้ มุ ค่า การร่วมมือกันของสถาบันต่างๆ เพื่อจัดตังห้
้ องปฎิบตั กิ ารขึ ้นมาเพียง
1-2 แห่งในประเทศ ให้ แพทย์ ส่งเลือด ปั สสาวะ หรื อสารนํ ้าและเนื ้อเยื่ออื่นๆ ไปยังห้ องปฎิบตั กิ าร
นัน้ เพื่อไม่ให้ เกิดความซํ ้าซ้ อน ย่อมให้ ทําให้ เกิดความเชี่ยวชาญและเป็ นผลดีตอ่ ทุกฝ่ าย ในขณะนี ้
ได้ มีการริ เริ่ มที่จะจัดตังศู
้ นย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก เพื่อการวิเคราะห์และรักษาโรคพันธุกรรมเม
ตาบอลิกขึ ้นแล้ วในประเทศไทย และมีการรวมกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญทางพันธุกรรมเมตาบอลิกในสถาบัน
ต่างๆ และจัดตังเป็
้ นชมรมเวชพันธุศาสตร์ กมุ ารขึ ้นเมื่อต้ นปี 2000 นี ้ ในอนาคตกุมารแพทย์จะ
สามารถวินิจฉัยโรคกลุม่ นี ้ในผู้ป่วยเด็กทารกได้ มากขึ ้น และจะเป็ นการลดอัตราการเจ็บป่ วย การ
ตาย ความพิการทางสมองและปั ญญาอ่อนให้ ลดลงต่อไป
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