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โครโมโซมมนุษย
ในการศึกษาโครโมโซมของมนุษยนักวิทยาศาสตรใชเซลลรางกาย เชน เซลลไขกระดูก 

เซลลเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต (Lymphocyte)โดยดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ (ดูภาพ 6-1 ประกอบ)
1.  การเพาะเลี้ยงเซลล (Cell culture) นําเซลลมาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue 

culture media) ที่เพิ่มสารไฟโทฮีแมกกลูทินิน (Phytohemagglutinin) ซ่ึงเปนสารกระตุนใหเกิดการ
แบงเซลล    เก็บไวที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2-3 วัน แลวใสสารยับยั้งไมโทซิส ที่นิยม
ใช คือ โคลชิซีน (Colchicine) ลงไป เสนใยสปนเดิลจะถูกทําลายทําใหโครโมโซมไมแยกจากกัน
เซลลจะแบงตัวและอยูในระยะเมทาเฟส

2.  นําอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเซลลปนอยูใสหลอดทดลอง  เขาเครื่องปน (Centrifuge) เพื่อให
เซลลตกตะกอน

3.  ดูดอาหารเลี้ยงเชื้อออก
4. จากนั้นทําใหเซลลบวมโดยใสสารละลายไฮโพทอนิก (Hypotonic solution) ซ่ึงเปนสาร

ละลายเจือจางลงไป
5.  เติมฟกเซทีฟ (Fixative)  เพื่อคงสภาพของเซลล
6.  ทิ้งไวสักครู
7. หลังจากนั้นนําเซลลมาแตะลงในหยดน้ํากลั่นบนแผนสไลด (Slide) ใชแผนสไลดเปลา

มาประกบแลวขยี้ทําใหเซลลกระจายตัวยอมสีโครโมโซม เพื่อใหเกิดแถบสีไดหลายวิธีแตละวิธีมี
ความยากงายแตกตางกัน  มีประโยชนและความแมนยําตางกัน  จึงมักใชหลายวิธีประกอบกันและ
ทําใหเกิดแถบ (Banding) ตางกัน ดังนี้

ภาพ 6-1  ขั้นตอนการศึกษาโครโมโซมของมนุษย
     (Starr and Taggart.  1992 : 185
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7.1  การยอมสีจีมซา (Giemsa)  ทําใหโครโมโซมแตละคูติดสีเปนสวน ๆ เกิดเปนแถบที่มี
รูปแบบจําเพาะ เรียกวา แถบจี (G band) (ภาพ 6-2 ก.) เปนวิธีที่นิยมใชกันแพรหลาย

7.2  การยอมสีควินาครีน (Quinacrine) ใชสีควินาครีน มัสตาด (Quinacrine mustard) จะ
เกิดแถบจําเพาะเปนแถบขนาดตาง ๆ กัน เรียกวา แถบคิว (Q band) (ภาพ 6-2 ข.)

7.3 การยอมสีเซนโทรเมทริก  เฮเทอโรโครมาทิน  (Centromeric heterochromatin) เทคนิค
นี้พัฒนามาจากเทคนิคการทําไฮบริไดเซชัน (Hybridization) กรดนิวคลีอิก โดยการทําใหโมเลกุล
ของดีเอ็นเอคลายเกลียวดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด และพันเกลียวกลับดวยสารละลาย
เกลือโซเดียมที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ตามดวยการยอมสีจีมซา ใชยอมตําแหนงเซนโทรเมียร
ของโครโมโซมแตละคู เรียกวา แถบซี (C band)  (ภาพ 6-2 ค.)

7.4  การยอมสีรีเวิรส  (Reverse)  ตองทําใหโครโมโซมรอนกอน  แลวจึงยอมสีจีมซา  จะ
เกิดแถบมืดและแถบสวาง  เรียกวา  แถบอาร  (R band) โดยแถบที่สวางจะสอดคลองกับแถบจีที่มืด
(ภาพ 6-3)

7.5 การยอมสีเทโลเมริก  (Telomeric)  วิธีนี้ยอมติดสีเฉพาะตําแหนงเทโลเมียร  (Telomere)
ที่ปลายทั้งสองขางของโครโมโซม (ภาพ 6-4)

                                 ก.                                                                                ข.

ค.
ภาพ 6-2  คาริโอไทปของมนุษยแสดงแถบตาง ๆ

ก. แถบจี
ข. แถบคิว
ค. แถบซี

     (Jenkins.  1990 : 41-42 และอมรา  คัมภิรานนท.  2542 : 75)
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ภาพ 6-3  การยอมสีโครโมโซมมนุษยคูที่ 3, 7 และ 12 แสดงความสอดคลอง
    ของแถบอารและแถบจี

(Jenkins.  1990 : 43)

ภาพ 6-4  แสดงตําแหนงเทโลเมียรที่ปลายทั้ง 2 ขางของโครโมโซม ซ่ึงเกิดจากการ
    ยอมสีเทโลเมริก
     (Karp.  1999 : 530)
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  8.  นําไปสองดูดวยกลองจุลทรรศน
  9.  ถายภาพ
10.  นํามาตัด
11.  จัดคู เรียงลําดับ และจัดกลุม โดยพิจารณาจากความยาวหรือขนาดของโครโมโซม

แถบสี ตําแหนงของเซนโทรเมียร
จากการศึกษาโครโมโซมโดยวิธีการดังกลาวรวมกับวิธีการอื่น ๆ ทําใหทราบวาจํานวน 

โครโมโซมของมนุษยที่เปนดิพลอยด (2n) มี 23 คู หรือ 46 โครโมโซม เปนออโตโซม  22 คู หรือ 
44 โครโมโซม ซ่ึงเหมือนกันทั้งในเพศหญิงและเพศชาย อีก 1 คู เปนโครโมโซมเพศ โดยในเพศ
หญิงมีโครโมโซมเพศเหมือนกันทั้งคู คือ โครโมโซม XX สวนในเพศชายมีโครโมโซมหนึ่งเปน
โครโมโซม X เหมือนในเพศหญิง และอีกโครโมโซมหนึ่งมีลักษณะแตกตางออกไป เรียกวา 
โครโมโซม Y โครโมโซมเพศในเพศชายจึงเปน XY

การจัดเรียงโครโมโซมเปนคู ๆ และแบงเปนกลุม ๆ เรียกวา คาริโอไทป (Karyotype) ใน
มนุษยคาริโอไทปประกอบดวย ออโตโซม 22 คู แบงตามขนาดจากใหญไปหาเล็กได 7 กลุมคือ A,  
B, C, D, E, F และ G  (ภาพ 6-5)

ภาพ 6-5  แสดงคาริโอไทปของมนุษย ใหเห็นแถบสีและจัดเรียงเปนกลุม A-G
                     (Raven and Johnson.  2002 : 268)
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การถายทอดพันธุกรรมมนุษยตามกฎของเมนเดล
การถายทอดพันธุกรรมในมนุษยที่กําลังจะกลาวถึงนี้ เปนการถายทอดของจีนเดี่ยวที่เปน

ไปตามกฎของเมนเดล   โดยแยกเปน 2 แบบใหญๆ คือ การถายทอดพันธุกรรมที่ไมสัมพันธกับเพศ  
และการถายทอดพันธุกรรมที่สัมพันธกับเพศ

เนื่องจากการศึกษาการถายทอดพันธุกรรมในมนุษยทําไดยากดวยเหตุผลหลายประการ เชน 
ไมสามารถควบคุมการแตงงานใหเปนไปตามความตองการได จํานวนลูกมีนอย อายุเฉลี่ยของ
มนุษยคอนขางยาวนาน ทําใหยากตอการสังเกตการถายทอดพันธุกรรมในหลาย ๆ รุน ดังนั้นการ
ศึกษาการถายทอดพันธุกรรมในมนุษยจึงทําโดยการสืบประวัติของครอบครัวที่มีลักษณะตามที่เรา
ตองการศึกษา โดยเก็บขอมูลบุคคลในครอบครัวหลาย ๆ รุนหรือช่ัวอายุ แลวนํามาเขียนเปน      
แผนภาพแสดงลําดับเครือญาติที่เรียกวา พันธุประวัติ หรือพงศาวลี (Pedigree หรือ Family tree) 
หรือศึกษาลักษณะในคูแฝด หรือเปรียบเทียบกับผลการศึกษาทดลองที่ทํากับสัตว ความรูสวนใหญ
ที่ไดจากการศึกษาพันธุประวัติเกี่ยวกับการถายทอดพันธุกรรมในมนุษย มักจะไดจากการศึกษา
ลักษณะที่ผิดปกติ หรือโรคพันธุกรรม

การเขียนพันธุประวัติประกอบดวยบุคคลแตละรุน โดยใชสัญลักษณแทนตัวบุคคล เพศ 
ลักษณะพันธุกรรมที่ปกติหรือผิดปกติ และความสัมพันธตาง ๆ สัญลักษณที่ใชในการเขียน       
พันธุประวัติยังไมไดมีการตกลงเปนมาตรฐานสากล แตจะใชตามความนิยม  (ภาพ 6-6)
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ภาพ 6-6  รูปแบบและความหมายของสัญลักษณที่ใชในการเขียนพันธุประวัติ
    (สมศักดิ์  อภิสิทธิวาณิช.  2543 : 74)



พันธุกรรม : มรดกทางชีวภาพ                                                                                                                         บทที่ 6
162

การถายทอดพันธุกรรมที่ไมสัมพันธกับเพศ
การถายทอดพันธุกรรมที่ไมสัมพันธกับเพศมนุษย เปนการถายทอดผานทางออโตโซม

แบงเปน 2 แบบ ไดแก
1.การถายทอดพันธุกรรมของจีนเดนทางออโตโซม (Autosomal dominant inheritance)

การถายทอดแบบนี้จะแสดงออกในทุกรุน ทั้งที่เปนฮอมอไซกัสและเฮเทอโรไซกัส โดยมีตัวอยาง
แบบแผนการถายทอดที่แสดงเปนพันธุประวัติได ดังภาพ 6-7

ภาพ 6-7  พันธุประวัติแสดงการถายทอดพันธุกรรมของจีนเดนทางออโตโซม
    (Mix, Farber and King.  1992 : 332)

กฎเกณฑการถายทอดพันธุกรรมของจีนเดนทางออโตโซม มีดังนี้
1. ความผิดปกติถายทอดโดยตรงจากคนผิดปกติไปสูคนผิดปกติ นั่นหมายความวา พบ

ความผิดปกติไดในทุกรุน

I

II

III
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2. มีโอกาสพบเทากัน ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย
3. ถาคนผิดปกติแตงงานกับคนปกติ โดยเฉลี่ยลูกจะผิดปกติรอยละ 50

4. คนที่ผิดปกติทุกคนตองมีพอแมหรืออยางนอยคนใดคนหนึ่งผิดปกติ

5. โอกาสการถายทอดความผิดปกติมีเทากันทั้งในเพศชายและเพศหญิง

2. การถายทอดพันธุกรรมของจีนดอยทางออโตโซม (Autosomal  recessive inheritance) 
จีนที่กําหนดลักษณะดอยจะไมแสดงออกในผูที่เปนเฮเทอโรไซกัส  เพราะถูกจีนปกติที่กําหนด
ลักษณะเดนบังไว  แตก็เปนพาหะ (Carrier) ถายทอดไปในครอบครัวหลายรุนโดยไมทราบ  จนกวา
จะไปแตงงานกับผูที่เปนเฮเทอโรไซกัสดวยกัน  ซ่ึงทั้งคูจะถายทอดจีนผิดปกติใหแกลูกที่เปน       
ฮอมอไซกัส ลักษณะผิดปกตินั้นจึงจะแสดงออกมา  การแตงงานกันในหมูญาติจะทําใหมีโอกาสสูง
ที่จะมีลูกผิดปกติ สามารถแสดงแบบแผนการถายทอดเปนพันธุประวัติได ดังภาพ 6-8

ภาพ 6-8  พันธุประวัติแสดงการถายทอดพันธุกรรมของจีนดอยทางออโตโซม
    (Mix, Farber and King.  1992 : 332)

กฎเกณฑการถายทอดพันธุกรรมของจีนดอยทางออโตโซม มีดังนี้
1. โดยทั่วไปพอแม และตนตระกูลที่ถัดขึ้นไปมีลักษณะปกติ
2. พี่หรือนอง พอแมเดียวกันกับคนที่เปนโรค จะมีโอกาสเปนโรคเฉลี่ย 25 เปอรเซ็นต
3. ทั้งเพศหญิงและเพศชายมีโอกาสเปนโรคไดเทา ๆ กัน
4. มักพบในกรณีการแตงงานระหวางญาติในพอแมของคนที่เปนบอยกวาในประชากร

ทั่วๆ ไป
5. ลักษณะผิดปกติไมพบติดตอกันทุกรุน
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การถายทอดพันธุกรรมที่สัมพันธกับเพศ
การถายทอดพันธุกรรมในมนุษยทางโครโมโซมเพศ เรียกวา การถายทอดพันธุกรรมท่ี

สัมพันธกับเพศ (Sex-linked inheritance) แบงไดเปน 2 แบบใหญ ๆ ไดแก
1.  การถายทอดพันธุกรรมทางโครโมโซม X  (X-linked inheritance) แบงเปน 2 แบบคือ

1.1 การถายทอดพันธุกรรมของจีนเดนบนโครโมโซม X (X-linked dominant) ความ
ผิดปกติที่เกิดจากการถายทอดพันธุกรรมของจีนเดนบนโครโมโซม X นั้น  พบในเพศหญิงมากกวา
เพศชาย   เชน โรคกระดูกออน เมื่อกําหนดใหจีน R ควบคุมลักษณะเปนโรค  จีน r ควบคุมลักษณะ
ปกติ   เพศหญิงที่ไดรับจีน R เพียงตัวเดียวจากพอแมที่เปนโรค   จะมีจีโนไทปเปน XRXr  ก็เปนโรค
สวนเพศชายจะตองไดรับจีนนี้จากแมที่เปนโรคนี้เทานั้นจึงจะมีจีโนไทปเปน XRY เปนโรค ดังภาพ
6-9   (สมศักดิ์  อภิสิทธิ์วาณิช. 2543 : 69)

                   ปกติ                     กระดูกออน กระดูกออน ปกติ

รุนพอแม      Xr Xr       X         XRY       XRXr X           XrY

รุนลูก      XRXr             XrY                     XRXr                  Xr Xr                  XRY                 XrY

                            กระดูกออน            ปกติ                กระดูกออน       ปกติ       กระดูกออน      ปกติ

ภาพ 6-9  แสดงการถายทอดพันธุกรรมของจีนเดนบนโครโมโซม X ซ่ึงพบในเพศหญิง

                มากกวาเพศชาย

กฎเกณฑการถายทอดพันธุกรรมของจีนเดนบนโครโมโซม X มีดังนี้

1. ความผิดปกติถายทอดไปทุกรุน

2. พบความผิดปกติไดทั้ง 2 เพศ แตพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย

3. ความผิดปกติในเพศชายรุนแรงกวาในเพศหญิง

4. เพศหญิงที่เปนเฮเทอโรไซกัส ลูกมีโอกาสผิดปกติ 50 เปอรเซนตไมวาจะเปนเพศใด

5. เพศชายที่ผิดปกติ จะทําใหลูกสาวผิดปกติทั้งหมด สวนลูกชายปกติทั้งหมด
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1.2  การถายทอดพันธุกรรมของจีนดอยบนโครโมโซม X (X-linked recessive) การ
ถายทอดพันธุกรรมแบบนี้ในเพศชายมีโอกาสแสดงลักษณะออกมาไดงายกวาในเพศหญิง เนื่องจาก
ในเพศหญิงมีโครโมโซม X   2 โครโมโซม จะตองมีจีนเปนฮอมอไซกัสจึงจะแสดงลักษณะได
สามารถแสดงตัวอยางแบบแผนการถายทอดเปนพันธุประวัติได ดังภาพ 6-10

ภาพ 6-10 พันธุประวัติแสดงการถายทอดพันธุกรรมของจีนดอยบนโครโมโซมX
                   (Jenkins.  1990 :102)

กฎเกณฑการถายทอดพันธุกรรมของจีนดอยบนโครโมโซม X มีดังนี้

1. คนที่แสดงความผิดปกติสวนใหญเปนเพศชาย ในเพศหญิงก็พบไดแตนอยกวาเพศชาย

2. เพศหญิงที่แสดงความผิดปกติ จะตองมีพอผิดปกติ  สวนแมอาจจะผิดปกติหรือไมก็ได
กรณีที่แมปกติแสดงวาแมเปนพาหะ (เฮเทอโรไซกัส)

3. เพศชายที่เปนมักมีแมปกติเปนพาหะ มีโอกาสจะมีลูกปกติ 50 เปอรเซ็นต

4. ลูกของเพศชายที่ผิดปกติจะปกติทั้งลูกชายและลูกสาว แตลูกสาวทุกคนจะเปน

       พาหะ ซ่ึงจะสงผลความผิดปกติตอไปใหลูกชายรุนตอไป
5. เพศหญิงที่ผิดปกติจะมีลูกชายผิดปกติทุกคน
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2. การถายทอดพันธุกรรมทางโครโมโซม Y (Y-linked inheritance)

กฎเกณฑการถายทอดพันธุกรรมที่สัมพันธกับโครโมโซม Y มีดังนี้

1. ความผิดปกติจะพบเฉพาะในเพศชาย เนื่องจากโครโมโซม Y มีเฉพาะเพศชาย

2. เพศชายที่ผิดปกติตองมีพอที่ผิดปกติ

3. พอที่ผิดปกติจะถายทอดความผิดปกติใหลูกชายทุกคน

พันธุกรรมหมูเลือดมนุษย
หมูเลือดของมนุษยมีหลายระบบ ที่สําคัญไดแก ระบบเอบีโอ ระบบเอ็มเอ็น และระบบ

อารเอช

หมูเลือดระบบเอบีโอ
หมูเลือดระบบเอบีโอ (ABO system) ถูกคนพบโดยคารล ลันดสไตเนอร (Carl Landsteiner 

ค.ศ. 1868-1943) แพทยชาวเยอรมัน ที่ไดทดลองเอาเซรุมของคนหนึ่งไปผสมกับเม็ดเลือดแดงของ
อีกคนหนึ่ง ปรากฏวาจะเกิดปฏิกิริยากัน คือ เม็ดเลือดแดงจับกลุมรวมตัวกันหรือตกตะกอน เปนผล
ใหเม็ดเลือดแดงแตกสลาย ทําใหลันดสไตเนอรคนพบวาหมูเลือดเอบีโอมี 4 หมูคือ หมู A, B, AB
และ O โดยในเลือดจะมีโปรตีนที่ผิวเม็ดเลือดแดง เรียกวา แอนติเจน (Antigen) สวนในพลาสมาจะ
มีโปรตีน เรียกวา แอนติบอดี (Antibody) (ดูตาราง 6-1)

ตาราง 6–1  แอนติเจนและแอนติบอดีในหมูเลือดระบบเอบีโอ
หมูเลือด แอนติเจน(Antigen)

ท่ีผิวเม็ดเลือดแดง
แอนติบอดี(Antibody)

ในพลาสมา
A A B

B B A

O ไมมีแอนติเจน มีทั้งแอนติบอดี  A และ B

AB A และ B ไมมีแอนติบอดี
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ในสมัยโบราณขณะที่มนุษยเรายังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหมูเลือด เมื่อมีการให
เลือดแกผูปวยในเวลาเจ็บปวยหรือเกิดอุบัติเหตุ ปรากฏวาทําใหผูปวยถึงแกความตายอยูเนือง ๆ 
เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาการตกตะกอน เมื่อแอนติเจนของหมูเลือดหนึ่งทําปฏิกิริยากับแอนติบอดีของ
อีกหมูเลือดหนึ่ง ทําใหเม็ดเลือดแดงแตกสลาย ดังตาราง 6-2

ตาราง 6-2  ปฏิกิริยาการตกตะกอนของหมูเลือดระบบเอบีโอ

ผูให       ผูรับ A B O AB

A - ++ ++ +

B ++ - ++ +
O + + - +

AB ++ ++ ++ -

หมายเหตุ -     ไมเกิดปฏิกิริยาการตกตะกอน
+     เกิดปฏิกิริยาการตกตะกอนเล็กนอย
++   เกิดปฏิกิริยาการตกตะกอนมาก

ดังนั้นการถายเลือดจึงมีหลักวา เลือดผูใหตองไมมีแอนติเจนตรงกับแอนติบอดีในเลือดของ
ผูรับ เชน ผูที่มีหมูเลือด A ซ่ึงมีแอนติเจน A ไมสามารถใหเลือดแกผูรับที่มีแอนติบอดี A ซ่ึงไดแกผู
มีหมูเลือด B และหมูเลือด O สําหรับผูที่มีหมูเลือด O ซ่ึงไมมีทั้งแอนติเจน A และ B สามารถให
เลือดแกผูที่มีหมูเลือดใด ๆ ไดทุกหมู เรียกหมู O วา ผูใหสากล (Universal donor)  สวนผูที่มีหมู
เลือด AB จะรับเลือดจากผูที่มีหมูเลือดใด ๆ ก็ไดทุกหมู เรียกหมูเลือด AB วา ผูรับสากล (Universal 
receptor)

แมวาตามทฤษฎี ผูที่มีหมูเลือดบางหมูอาจรับเลือดจากผูที่มีหมูเลือดอื่น ๆ ไดหลายหมู แต
ในทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแพทยจะใหเลือดแกผูที่มีหมูเลือดชนิดเดียวกันเทานั้น ยกเวนใน
กรณีฉุกเฉินและจําเปนจริง ๆ จึงจะใชเลือดหมูอ่ืนที่เขากันได แตจะตองมีการตรวจสอบอยางดีเสีย
กอน  และการถายเลือดจะตองทําอยางชาๆ  เพราะแอนติบอดีบางสวนจากผูใหจะถูกดูดซับไวโดย
ผิวเซลลเม็ดเลือดแดงของผูรับจนเจือจาง  ดังนั้นแอนติบอดีของผูใหที่เหลืออยูในตัวผูรับจึงเจือจาง
และไมเพียงพอสําหรับเกิดปฏิกิริยาการตกตะกอนที่จะทําใหผูรับเกิดอันตรายได
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ในป ค.ศ. 1925 เอฟ.เบิรนสไตน (F.Bernstein) อธิบายวาหมูเลือดระบบเอบีโอ ถูกควบคุม
โดยมัลติเปล อัลลีล  (Multiple allele) ที่อยูบนออโตโซม ดังนี้

เลือดที่มีแอนติเจนเปนลักษณะ เดน แทนดวยจีน I  แยกเปนจีน IA  และ IB  ซ่ึงเปนลักษณะ
เดนเทากัน

เลือดที่ไมมีแอนติเจนเปนลักษณะดอย  แทนดวย i
ดังนั้นจีโนไทปของคนที่มีหมูเลือดทั้ง 4  หมู  จะมี 6 แบบ ดังแสดงในตาราง 6-3
ตาราง 6-3   แสดงจีโนไทปหมูเลือดระบบเอบีโอ

ฟโนไทปหมูเลือด จีโนไทป
A IA  IA หรือ IAi
B IB  IB หรือ IBi
AB IA  IB

O ii

เมื่อทราบจีโนไทปของหมูเลือดระบบเอบีโอแลว  สามารถทํานายหมูเลือดของลูกที่เกิดจาก
การแตงงานของมนุษยที่มีหมูเลือดตางๆ ได หรือเมื่อทราบหมูเลือดของลูก  ก็อาจวิเคราะหหาไดวา
เกิดจากพอแมที่มีหมูเลือดใด  โดยการจับคูเซลลสืบพันธุดังตัวอยางตอไปนี้

ตัวอยางที่ 1   ผูชายคนหนึ่งมีหมูเลือด A  แตงงานกับผูหญิงหมูเลือด O   อยากทราบวาลูก
จะมีโอกาสมีหมูเลือดใดบาง

เนื่องจากหมูเลือด A  มีจีโนไทปได 2 แบบคือ  IA  IA  และ IAi
กรณีที่ 1   หมูเลือด A  มีจีโนไทป IA  IA

รุน P :  ฟโนไทป หมูเลือด A (♂) x หมูเลือด O (♀)
   จีโนไทป IA IA       i i
   เซลลสืบพันธุ IA       i

 รุน F1 :  จีโนไทป IA i       IA i
    ฟโนไทป หมูเลือด A              หมูเลือด A

กรณีที่ 2   หมูเลือด A  มีจีโนไทป IA i
รุน P :  ฟโนไทป หมูเลือด A (♂) x หมูเลือด O (♀)

   จีโนไทป IA  i      i i
   เซลลสืบพันธุ IA, i      i

 รุน F1 :  จีโนไทป IA  i      i i
    ฟโนไทป หมูเลือด A หมูเลือด O

      ∴  ลูกจะมีโอกาสมีหมูเลือด A หรือ O  เทานั้น ตอบ
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ตัวอยางที่ 2   ผูชายคนหนึ่งมีหมูเลือด AB   ถูกผูหญิงหมูเลือด O  กลาวหาวาเปนพอของลูก
ซ่ึงมีหมูเลือด O  จะพิสูจนไดอยางไรวาผูชายคนนี้เปนพอของเด็กจริงหรือไม

รุน P :  ฟโนไทป   หมูเลือด AB (♂) x หมูเลือด O (♀)
   จีโนไทป IA IB          i i
   เซลลสืบพันธุ IA ,IB         i,i

             รุน F1 :  จีโนไทป IA i         IB i
                 ฟโนไทป         หมูเลือด A               หมูเลือด B
∴  โอกาสที่เด็กจะเปนลูกของผูชายที่ถูกกลาวหาจึงไมมีเลย เพราะลูกที่จะเกิดจากชายคน

นี้จะมีโอกาสมีหมูเลือด 2 แบบ เทานั้นคือ หมู A  หรือหมู B  จึงสรุปไดวาผูชายคนนี้ไมไดเปนพอ
เด็กตามที่ถูกกลาวหาแตอยางใด ตอบ

ความรูเกี่ยวกับหมูเลือดระบบเอบีโอ  สามารถนํามาใชประโยชนในการถายเลือดและ
ปองกันการถายเลือดผิดหมูซ่ึงอาจจะทําใหเกิดอันตรายแกชีวิตได  ในทางนิติเวชใชเปนหลักฐาน
อยางหนึ่งที่จะนํามาประกอบการพิสูจนเพื่อแสดงความสัมพันธทางสายเลือดรวมกับหลักฐานอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังใชประโยชนในการศึกษาดานมนุษยวิทยา  เพื่อสืบคนที่มาของชนชาติบางเชื้อ
ชาติ   และใชศึกษาความสัมพันธของชนิดหมูเลือดกับการเกิดโรคบางชนิดดวย

หมูเลือดระบบเอ็มเอ็น
การคนพบหมูเลือดระบบเอ็มเอ็น (MN system)   เร่ิมป ค.ศ. 1927 คารล ลันสไตเนอร

(Carl Lansteiner) และ พี เลวิเน (P. Levine) ไดคนพบแอนติเจน M และ N แตไมมีแอนติบอดีใน
เลือดคน จึงไมมีผลในดานการถายเลือด โดยนําแอนติบอดีซ่ึงใชทดสอบหมูเลือด MN ที่ไดมาจาก
การฉีดเลือดของคนเขาไปในกระตาย จากนั้นกระตายก็จะสรางแอนติบอดีขึ้น แลวนําแอนติบอดีที่
กระตายสรางขึ้นมาทดสอบกับเลือดคน ปรากฏวา คนมีหมูเลือด 3 ชนิด คือ M, N และ MN โดยมี
จีโนไทป หรือคูจีนที่ควบคุมตางกัน จีนเหลานี้สามารถสรางแอนติเจนมาเกาะที่เซลลผิวเม็ดเลือด
แดง และสรางแอนติบอดีในน้ําเลือด จึงสามารถทําใหเกิดการตกตะกอนระหวางหมูเลือดตางชนิด
กันได
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ตอมาในปค.ศ. 1947 อาร.เจ. วาลสช (R.J. Walsh) และ ซี. มอนตโกเมอรี (C. Montgomery) 
ไดคนพบแอนติเจนอีก 2 ชนิด คือ S กับ s ซ่ึงมีความสัมพันธกับ แอนติเจน M และ N อยางสมบูรณ  
หมายความวา  จีน M และ N มีคูจีนยอยอยางละ 2 ชนิด อยูใกลชิดกันมากมักจะถายทอดไปดวยกัน 
ประกอบดวยจีน 4 คู คือ LMS, LMs , LNS และ LNs จีนทั้ง 4 คู   แสดงลักษณะเดนรวมกัน ทําใหมี       
ฟโนไทปทั้งหมด 9 แบบ (ดูตาราง 6-4)
ตาราง 6-4   แสดงจีโนไทป  ฟโนไทป  และปฏิกิริยาการตกตะกอนของหมูเลือดระบบเอ็มเอ็น
จีโนไทป แอนติเจน ปฏิกิริยากับแอนติบอดี

(ฟโนไทป) แอนติบอดี M แอนติบอดี N แอนติบอดี S แอนติบอดี s
LMSLMS MS + - + -
LMSLMs MSs + - + +
LMsLMs Ms + - - +
LMSLNS MNS + + + -
LMSLNs MNSs + + + +
LMsLNS MNSs + + + +
LMsLNs MNs + + - +
LNSLNS NS - + + -
LNSLNs NSs - + + +
LNsLNs Ns - + - +

+ เกิดปฏิกิริยาการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง
- ไมเกิดปฏิกิริยาการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง

ระบบหมูเลือดเอ็มเอ็นสามารถใชบอกความสัมพันธทางสายเลือดไดเชนเดียวกับหมูเลือด
ระบบเอบีโอ  ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 3  ถาพอมีหมูเลือด MNSs  แมมีหมูเลือด NS ลูกจะมีหมูเลือดใด
กรณีที่ 1   พอมีจีโนไทป LMSLNs

รุน P  :  จีโนไทป LMSLNs  (♂) × LNSLNS (♀)
              เซลลสืบพันธุ LMS,LNs LNS

รุน F1  : จีโนไทป LMSLNS LNsLNS

              ฟโนไทป (หมูเลือด) MNSS NSs
กรณีที่ 2  พอมีจีโนไทป LMsLNS

รุน P  :  จีโนไทป LMsLNS (♂) × LNSLNS (♀)
              เซลลสืบพันธุ LMs,LNS LNS
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รุน F1  : จีโนไทป LMsLNS LNSLNS

              ฟโนไทป                  MNSs NS
ดังนั้นหมูเลือดของลูกมีได 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ลูกจะมีหมูเลือดเปน MNSS และ NSs     

เทานั้น สวนกรณีที่ 2  ลูกจะมีหมูเลือด MNSs และ NS เทานั้น
ตอบ

หมูเลือดระบบอารเอช
ระบบอารเอช (Rh system)  มาจากคําวา ระบบรีซัส แฟกเตอร (Rhesus factor) คนพบในป

ค.ศ. 1940 โดย คารล ลันด สไตเนอร  และอเล็กซานเดอร โซโลมอน วีเนอร (Alexander Solomon
Weiner) ไดฉีดเลือดของลิงวอก (Rhesus monkey) ซ่ึงมีช่ือวิทยาศาสตรวา Macaca  rhesus  เขาไป
ในกระตาย  จากนั้นกระตายจะสรางแอนติบอดีขึ้นมา  เมื่อนําแอนติบอดีไปทดสอบกับคน  พบวา
คนสวนใหญมีแอนติเจน Rh ซ่ึงเรียกวา หมูเลือด Rh+ (Rh-positive) สวนคนที่ไมมีแอนติเจน  Rh
เรียกวา หมูเลือด Rh-  (Rh-negative) ทั้งคนที่มีหมูเลือด Rh+ และ Rh-    จะไมมีแอนติบอดีแตก็
สามารถสรางแอนติบอดีขึ้นมาได  โดยพวกที่มีหมูเลือด Rh-  จะสรางแอนติบอดี Rh เมื่อไดรับการ
กระตุนจากการรับหมูเลือด Rh+  เขาสูรางกาย

ในกรณีที่มีการแตงงานระหวางผูหญิงที่มีหมูเลือด Rh-  (ไมมีแอนติเจน Rh) กับผูชายที่มี
หมูเลือด Rh+  (มีแอนติเจน Rh)  ลูกที่เกิดมาจะมีลักษณะเดนตามพอ  คือมีแอนติเจน Rh  (หมูเลือด
Rh+) ขณะแมตั้งครรภเลือดจากตัวลูกอาจจะมีการไหลเวียนผานทางรกไปยังตัวแมได  โดยเฉพาะ
ขณะที่รกผิดปกติหรือชวงกอนคลอด  ทําใหแมสรางแอนติบอดีขึ้น  เมื่อตั้งครรภลูกคนตอมา
แอนติบอดีจะไหลเวียนกลับไปยังทางรก  มีผลใหเกิดปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงในตัวทารก (ภาพ
6-11) ทําใหเกิดโรคโลหิตจางชนิดที่เรียกวาอิริโทรบลาสโตซิส (Erythroblastosis) ทารกจะตายกอน
คลอดหรือหลังคลอดเล็กนอย  แตจากการศึกษาพบวา กรณีนี้เกิดขึ้นเองเพียง 1/20  ถึง 1/50  ของ
ทารกที่คลอดมาแลวแสดงอาการโรคโลหิตจาง ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจาก

1.  การที่แมจะสรางแอนติบอดีขึ้นมานั้น  เม็ดเลือดแดงของลูกจะตองไหลซึมผานรกเขาไป
ในกระแสเลือดของแม  ซ่ึงปกติแลวแมและลูกจะมีระบบเลือดแยกกัน  เพราะฉะนั้นการที่เลือดจาก
ลูกจะซึมผานรกไปจึงเกิดขึ้นไมบอยนัก  และถาหากซึมผานไปไดจริง ปริมาณของแอนติเจนที่ผาน
เขาไปก็อาจต่ํา  ทําใหเกิดการสรางแอนติบอดีไดในปริมาณนอยจนไมกอใหเกิดอันตราย

2.  อาจเปนผลจากการไมเขากันในดานหมูเลือดเอบีโอ เชน สมมติเม็ดเลือดแดงจากทารกที่
มีหมูเลือด A หรือ B ซึมผานรกเขาไปในกระแสเลือดของแมที่มีหมูเลือด O  จะถูกแอนติบอดี A
หรือแอนติบอดี B ที่มีอยูแลวในแมทําลายทันที กอนที่จะมีการกระตุนใหมีการสรางแอนติเจน Rh
ขึ้นมา ดังนั้นจะเห็นไดวา ความไมเขากัน (Incompatability) ในหมูเลือดระบบเอบีโอ ไดชวยลด
อันตรายจากความไมเขากันของหมูเลือด Rh ใหนอยลง
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ภาพ 6-11  การเกิดปฏิกิริยาของเลือดลูกเมื่อแมมีหมูเลือดมี Rh-  และลูกมีมีหมูเลือด Rh+

       (ประสงค  หลําสะอาด.  2542: 54)

เร่ิมแรกมีผูเสนอวา  แอนติเจน Rh ถูกควบคุมโดยจีน 1 คู  โดยกําหนดให R แทนจีนแสดง
การมีแอนติเจนเปนลักษณะเดน  r แทนจีนแสดงการไมมีแอนติเจนเปนลักษณะดอย ดังนั้นหมูเลือด
Rh+  จึงมีจีโนไทป 2 แบบ คือ RR และ Rr  สวนพวกที่มี Rh-  จะมีจีโนไทป rr

ถามีการแตงงานระหวางผูชายที่มีหมูเลือด Rh+ กับผูหญิงที่มีหมูเลือด Rh-  จะไดลูกทุกคนมี
หมูเลือด Rh+  กรณีใด สามารถอธิบายไดดังนี้

เนื่องจากหมูเลือด Rh มีจีโนไทป 2 แบบ คือ RR และ Rr
กรณีที่ 1   พอหมูเลือด Rh+   มีจีโนไทป RR

รุน P  :  ฟโนไทป Rh+  (♂)      ×  Rh- (♀)
             จีโนไทป RR  rr
             เซลลสืบพันธุ R  r
 รุน F1  : จีโนไทป         Rr
               ฟโนไทป หมูเลือด Rh+

กรณีที่ 2   พอหมูเลือด Rh+   มีจีโนไทป Rr
รุน P  :  ฟโนไทป Rh+ (♂)      × Rh- (♀)
             จีโนไทป Rr rr
             เซลลสืบพันธุ R , r r
 รุน F1  : จีโนไทป Rr rr
              ฟโนไทป              หมูเลือด Rh+ หมูเลือด Rh-

จะเห็นไดวา ลูกทุกคนจะมีหมูเลือด Rh+   ก็ตอพอหมูเลือด Rh+   มีจีโนไทป RR
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ตอมามีการทดลองที่ทําใหนักวิทยาศาสตรเชื่อวา แอนติเจนของหมูเลือด Rh ของคนถูก
ควบคุมดวยมัลติเปลจีน  ซ่ึงอยูบนโครโมโซมคูที่ 1  และมีจีนที่เกี่ยวของอยางนอย 8 ตัวดวยกัน

โรคที่เกี่ยวของกับภูมิคุมกันในเลือด
มีโรคหลายชนิดเกี่ยวของกับภูมิคุมกันในเลือดมนุษย ตัวอยางไดแก
1.  โรคแพภูมิตัวเอง  เชน  โรคซิสเทมิก  ลูพัส  อีริเทมาโทซัส  (Systemic lupus

erythematosus) เปนโรคที่พบไดบอยในกลุมโรคแพภูมิตัวเอง สาเหตุเกิดจากรางกายสราง
แอนติบอดีชนิดตาง ๆ ในเนื้อเยื่อของตัวเอง พบไดในเด็กตั้งแตอายุ 3-4 ป แตพบบอยในเด็กหญิง
วัยรุนและวัยเจริญพันธุ พบในเพศหญิงมากกวาในเพศชาย

2. โรคภูมิแพ  (Allergy) เกดิเนื่องจากรางกายเคยไดรับแอนติเจนชนิดหนึ่งมากอน เมื่อได
รับแอนติเจนชนิดนั้นอีกรางกายมีการตอบสนองตอแอนติเจนนั้นอยางผิดปกติ มีผลใหเกิดอันตราย
ตอเนื้อเยื่อของผูนั้น

3.  โรคเอดส (Acquired immunodeficiency syndrome, AIDS) เปนโรคที่เกิดจากความ
บกพรองของระบบภูมิคุมกันในรางกาย  เนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี  (Human 
immunodeficiency virus, HIV) โรคนี้ติดตอทางเพศสัมพันธสูงที่สุด รองลงมาคือ ทางการฉีดยา
เสพติดเขาเสน และการรับเลือดตามลําดับ

สารพันธุกรรมของเอชไอวีเปนอารเอ็นเอ 2 โมเลกุล ซ่ึงมีลําดับของจีนเหมือนกัน เมื่อเชื้อ
เขาไปในไซโทพลาสซึมของเซลล จะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงอารเอ็นเอใหเปนดีเอ็นเอ จาก
นั้นดีเอ็นเอจะถูกสงเขาไปในนิวเคลียสของเซลล และรวมกับดีเอ็นเอในโครโมโซมเจาบาน (Host)    
ตอมาดีเอ็นเอเจาบานที่มีดีเอ็นเอของไวรัสจะมีการถอดรหัสเปนอารเอ็นเอ และสารพันธุกรรมของ
ไวรัสลูกตอไป เชื้อไวรัสนี้เปลี่ยนแปลงไดงาย ทําใหระบบภูมิคุมกันในรางกายไมสามารถกําจัดเชื้อ
ไวรัสนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ นั่นหมายความวา รางกายประสบกับภาวะภูมิคุมกันบกพรอง

การปลูกถายเนื้อเยื่อหรืออวัยวะ
ปจจุบันผูที่มี เนื้อเยื่อหรืออวัยวะเสื่อม สามารถทําการปลูกถายเนื้อเยื่อหรืออวัยวะ 

(Transplantation) ซ่ึงประกอบดวยผูใหเนื้อเยื่อหรืออวัยวะ (Donor) ผูรับ (Recipient) และเนื้อเยื่อ
หรืออวัยวะที่นํามาปลูกถาย (Graft)

ในการปลูกถายเนื้อเยื่อมักจะประสบปญหาสําคัญ คือ การไมยอมรับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะท่ี
นํามาปลูกถายของผูรับการปลูกถาย โดยการสรางภูมิคุมกันมาตอตาน ดังนั้นในการปลูกถายเนื้อเยื่อ
หรืออวัยวะจึงตองเลือกผูใหและผูรับที่มีความเหมาะสมที่สุด ซ่ึงจะตองพิจารณาจากสิ่งตอไปนี้
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1. มีแอนติเจนบนผิวเซลลเม็ดเลือดเหมือนกันหรือใกลเคียงกันที่สุด โดยเฉพาะแอนติเจน
บนเซลลเม็ดเลือดขาว

2. มีหมูเลือดระบบเอบีโอเขากันได โดยใชหลักการเดียวกับการถายเลือด
3. ผูรับตองไมมีแอนติบอดีที่ทําปฏิกิริยากับเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโพไซต

(Lymphocyte)

ความผิดปกติทางพันธุกรรมของมนุษย
พันธุกรรมของมนุษยอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการกลายทั้งในระดับจีนและระดับ

โครโมโซม  กอใหเกิดความผิดปกติหรือโรคทางพันธุกรรมได

ความผิดปกติระดับจีน
เปนการถายทอดพันธุกรรมที่ผิดปกติหรือเปนโรคทางพันธุกรรมที่กําหนดโดยจีนซึ่งอาจ

อยูบนออโตโซม หรือโครโมโซมเพศ ดังนี้
1. ความผิดปกติของจีนเดนบนออโตโซม  (Autosomal dominant) เชน

- ลักษณะนิ้วเกิน  (Polydactyly) คือลักษณะที่มนุษยมีนิ้วมือนิ้วเทามากกวาปกติ เกิดจาก
ความผิดปกติของจีนเดนบนออโตโซม  จึงพบลักษณะนี้ในทุกรุน (ภาพ 6-12)
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ก.

ข.
ภาพ 6-12  ลักษณะนิ้วเกิน

       ก.  เด็กที่มีลักษณะนิ้วเกิน
       ข.  พันธุประวัติแสดงการถายทอดลักษณะนิ้วเกิน
       (Starr and Taggart.  1992 : 191)
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- อาการมารแฟน   (Marphan syndrome)  ความผิดปกติที่พบในโรคนี้มีหลายอยาง  ไดแก  
รูปรางผอมสูง แขนขายาว หัวใจผิดปกติ เลนสตาหลุด ดังตัวอยางครอบครัวหนึ่งมีแมเปน
อาการมารแฟน  ทําใหลูกหลานไดรับการถายทอดโรคนี้   แมวาลูกหลานจะไดรับการ   
ถายทอดจีนผิดปกตินี้เหมือนกัน   แตฟโนไทปอาจแตกตางกัน เพราะอิทธิพลของ      
สภาพแวดลอมภายในรางกายของแตละคนแตกตางกัน จึงมีผลทําใหการแสดงของจีน   
แตกตางกันไปดวย (ภาพ 6-13)

               M  แทนจีนที่ควบคุมลักษณะอาการมารแฟน

               m  แทนจีนที่ควบคุมลักษณะปกติ

ภาพ 6-13  พันธุประวัติแสดงการถายทอดกลุมลักษณะอาการมารแฟน

- เนื้องอกเยื่อประสาท  (Neurofibromatosis) สวนใหญรูจักในชื่อโรคทาวแสนปม  ลักษณะ
ของโรคนี้คือ  เกิดเนื้องอกของเยื่อบุประสาท  พบไดเกือบทุกสวนของระบบประสาทสวน
กลางและระบบประสาทสวนปลาย  ผิวหนังจะมีปุมนุมกดแลวบุมได  (ภาพ  6-14)  ปานมี
สีคลายกาแฟใสนม  อาจมีความผิดปกติอ่ืนๆ รวมดวย  เชน  กระดูกมีขอเกิดขึ้นใหม  บาง
รายมีเนื้องอกของตอมหมวกไตรวมดวย

รุน P :
รุน F1 :

รุน F2 :

 ผอมสูง แขนขายาว ลักษณะอื่นไมปรากฏ

 ผอมสูงแขนยาขาว

 หัวใจผิดปกติเลนสตาหลุด

 mm                            Mm

mm           Mm         mm            Mm

Mm       mm              Mm         mm

หมายเหตุ            หญิงหรือชายท่ีเปนโรค
                            หญิงหรือชายปกติ
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ก. ข.

ภาพ  6-14  โรคเนื้องอกเยื่อประสาท
        ก.  ดานหลังของคนที่เปนโรคเนื้องอกเยื่อประสาท

                      ข.  ลักษณะรูปรางของคนที่เปนโรคเนื้องอกเยื่อประสาท
                      (Jenkins.  1990 : 95)

- เอคอนโดรพลาเซีย  (Achondroplasia) มีรูปรางเตี้ยแคระ  แขนขาสั้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งที่
ชวงบน  ศีรษะมีขนาดใหญเมื่อเทียบกับลําตัว  หนาผากโหนก  ดั้งจมูกแบน  หลังบริเวณ
สวนอกที่ตอกับเอวโกง  แตหลังบริเวณสวนเอวจะแอน มีอาการมือส่ัน นิ้วมือยาวไลเล่ียกัน
อาการแทรกซอนที่สําคัญคือประสาทไขสันหลังถูกกด  90 เปอรเซ็นตของผูปวยโรคนี้เกิด
จากการกลายที่มีความสัมพันธกับพอที่มีอายุมาก

2. ความผิดปกติของจีนดอยบนออโตโซม  (Autosomal  recessive) เชน
- โรคซิกเกิล เซลล อะนีเมีย (Sickle cell anemia) พบไดบอยในคนอัฟริกา เปนความผิดปกติที่

ทําใหเซลลเม็ดเลือดแดงผิดปกติ (ภาพ 6-15) สงผลใหรางกายแสดงอาการผิดปกติไดหลายอยาง
เชน หัวใจลมเหลว  ตับวาย  ไตวาย  ฯลฯ (ภาพ 6-16)
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             ก.                                                                          ข.
ภาพ 6-15  ลักษณะของเซลลเม็ดเลือดแดง

ก. เซลลเม็ดเลือดแดงของคนปกติ
ข.  เซลลเม็ดเลือดแดงของคนที่เปนโรคซิกเกิล เซลล อะนีเมีย

                                   (Audesirk and Audesirk.  1999 : 217)

ภาพ 6-16  อาการผิดปกติตาง ๆ ของคนที่เปนโรคซิกเกิล เซลลอะนีเมีย
       (Campbell, Reece and Mitchell.  1999 : 254)
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- เฟนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria) โรคนี้พบประมาณ 1/10,000 คน ในมนุษยผิวขาวเผา
คอเคซอยดแถบยุโรป ประมาณ 1/16,500 คน  พบในมนุษยผิวเหลืองเผามองโกลอยดแถบ
เอเชีย ความผิดปกติที่พบ คือ จีนผิดปกติทําใหตับไมสามารถสรางเอนไซมเฟนิลอะลานีน
ไฮดรอกซีเลส (Phenylalanine hydroxylase) ซ่ึงทําหนาที่เปลี่ยนกรดอะมิโนเฟนิลอะลานีน
(Phenylalanine) เปนไทโรซีน (Tyrosine) ทําใหมีการสะสมเฟนิลอะลานีนในเลือด (ดูภาพ 6-
17 ประกอบ) มีผลทําใหสมองเสื่อม สติปญญาต่ํา ไอคิว (I.Q.) อยูระหวางต่ํากวา 20 ถึงมาก
กวา 80

ภาพ 6-17  แผนภาพแสดงวิถีเมแทบอลิซึมของเฟนิลอะลานีนและไทโรซีนซึ่งเกี่ยวของ
                                  กับเอนไซมหลายชนิด

       (Atherly, Girton and McDonald.  1999 : 313)
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ทารกที่มีจีโนไทปเปนฮอมอไซกัสของจีนนี้  ขณะที่อยูในครรภมารดา       เฟนิล-
อะลานีนที่สะสมอยูในเลือดจะถูกขจัดออกทางรก หรือเปลี่ยนเปนไทโรซีนในตับของแม 
ทารกจึงไมแสดงอาการผิดปกติ แตหลังจากคลอดประมาณ 2-3 สัปดาห เฟนิลอะลานีนจะ
สะสมมากมีผลทําใหเซลลของสมองไดรับกรดอะมิโนที่จําเปนชนิดอื่น ๆ ไดนอยลง 
พัฒนาการของสมองจึงไมสมบูรณ   นอกจากนี้อาจแสดงลักษณะกลามเนื้อและกระดูกขา
ผิดปกติ ผูปวยอาจจะมีสีผม สีตา และสีผิวออนกวาคนปกติ  เนื่องจากกรดอะมิโนชนิด     
ไทโรซีนที่จะเปลี่ยนแปลงเปนรงควัตถุเมลานีนมีนอย

ปจจุบันสามารถควบคุมความรุนแรงของโรคนี้ได โดยการตรวจเลือดของทารก
หลังคลอด 3 วัน หากพบวามีกรดอะมิโนเฟนิลอะลานีนในปริมาณสูงกวาปกติ ก็จะควบคุม
อาหารทารกโดยใหอาหารที่มีเฟนิลอะลานีนในปริมาณจํากัด แตมีกรดอะมิโนชนิดอื่นครบ
และใหผัก ผลไม รวมดวย การควบคุมอาหารจะตองทําจนกระทั่งเด็กมีอาย ุ 6 ขวบ เด็กจึง
จะมีการพัฒนาของสมองตามปกติ

- ลักษณะเผือก(Albinism)  เกิดจากความผิดปกติที่รางกายไมสามารถสรางเอนไซม
      ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ซ่ึงจะเปลี่ยนกรดอะมิโนไทโรซีนไปเปนรงควัตถุเมลานีน (ดูภาพ
      6-16 ประกอบ) ผูปวยจะแสดงลักษณะเผือก คือ มีผิวขาว ผมขาว ตามีสีออนมาก มานตา
      สีเทา และโปรงแสง รูมานตาสะทอนแสงเปนสีแดง มีโอกาสเปนมะเร็งผิวหนังมากกวา
      คนปกติ (ภาพ 6-18)

ภาพ 6-18  คนที่มีลักษณะเผือก
       (Audesirk and Audesirk.  1999 : 217)
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- ไทโรซิโนซิส  (Tyrosinosis)  เกิดจากความผิดปกติของจีนดอยบนออโตโซม  ทําให        
ไทโรซีน   ทรานสอะมิเนส   (Tyrosine  transaminase)   ที่จะเปลี่ยนไทโรซีนไปเปนกรด
พาราไฮดรอกซีเฟนิลไพรูวิก  (P-hydroxyphenylpyruvic acid)  มีนอยเปนผลใหระดับ      
ไทโรซีนในเลือดและปสสาวะสูงตองขับออกทางปสสาวะ  ผูปวยมีความผิดปกติหลาย
อยางแตไมมีอาการรุนแรง

- ไทโรซินิเมีย  (Tyrosinemia) ลักษณะของโรคนี้ คือ รางกายไมสามารถสรางเอนไซมพารา-
ไฮดรอกซิเฟนิลไพรูวิก แอซิด ออกซิเดส (P-hydroxyphenylpyruvic acid oxidase)  ที่จะ
เปลี่ยนกรดพาราไฮดรอกซีเฟนิลไพรูวิกไปเปนกรดโฮโมเจนทิสิก  (Homogentisic acid)  มี
ผลใหระดับไทโรซีนและกรดพาราไฮดรอกซีเฟนิลไพรูวิกในเลือดและปสสาวะสูง  ตอง
ขับออกทางปสสาวะ  หากไมควบคุมอาหารใหมีเฟนิลอะลานีนและไทโรซีนต่ํา  ทารกจะ
ตายหลังจากเกิดภายใน  3 - 6  เดือน   เนื่องจากตับวาย

- แอลแคพโทนูเรีย  (Alkaptonuria)  ลักษณะของโรคนี้ คือ เกิดความผิดปกติที่รางกายไม
สามารถสรางเอนไซมฮอมอเจนทิสิก  แอซิด  ออกซิเดส  (Homogentisic acid oxidase)  ที่
ทําหนาที่เปลี่ยนกรดโฮโมเจนทิสิกไปเปนกรดมาเลอิลอะซีโตอะซีติก  (Maleylacetoacetic 
acid ) ได (กลับไปดูภาพ  6-16  ประกอบ)  ในเลือดจึงมีกรดโฮโมเจนทิสิกสูงและถูกขับ
ออกทางปสสาวะ  เมื่อสารนี้ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนและดางจะเปลี่ยนเปนสีดํา  ลักษณะ
ปสสาวะสีดํานี้จะพบตั้งแตแรกเกิด  แตก็ไมมีอาการอะไร  จนเมื่ออายุมากขึ้นจึงมีอาการ
ปวดตามขอมีสีดําตามใบหูและบริเวณตาขาว  เนื่องจากกรดโฮโมเจนทิสิกไปจับที่เนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน สามารถปองกันไดโดยการจํากัดอาหารพวกที่มีเฟนิลอะลานีนและไทโรซีน 
พรอมกับการใหวิตามินซีเสริมดวย

- ทาลัสซีเมีย  (Thalassemia)  เปนโรคโลหิตจางอีกชนิดหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติของจีน
ดอยบนโครโมโซมรางกาย  ทําใหการสรางฮีโมโกลบิน  (Hemoglobin)  ผิดปกติ
ฮีโมโกลบินแตละโมเลกุลประกอบดวยพอลิเพปไทด 4 สาย คือ สายแอลฟา (Alpha-chain)
2 สาย และสายบีตา (Beta-chain) 2 สาย และฮีม (Heme) ซ่ึงมีเหล็ก (Fe) เปนองคประกอบ
โรคทาลัสซีเมียที่พบมี 2 ชนิด คือ โรคแอลฟาทาลัสซีเมียเกิดจากการสรางพอลิเพบไทด
สายแอลฟาของฮีโมโกลบินนอยลง เนื่องจากเกิดความผิดปกติของจีนดอยบนโครโมโซม
รางกายคูที่ 16 และโรคบีตาทาลัสซีเมียเกิดจากการสรางพอลิเพบไทดสายบีตานอยลง คนที่
มีจีนทาลัสซีเมียเฮเทอโรไซกัสจะไมเปนโรค แตจะพบความผิดปกติไดจากการตรวจเลือด
ผูที่เปนโรคจะมีจีนเปนฮอมอไซกัส หรือจีนของทาลัสซีเมียรวมกับจีนของฮีโมโกลบิน
ผิดปกติบางชนิด คนที่มีจีนฮอมอไซกัสแอลฟาทาลัสซัเมียนั้นจะตายตั้งแตอยูในครรภหรือ
ตายหลังจากคลอดไมกี่ช่ัวโมง เด็กจะซีด บวม ตับและมามโต รกใหญ  สวนคนที่มีจีน
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ฮอมอไซกัสบีตาทาลัสซีเมีย หรือมีจีนบีตาทาลัสซีเมีย 1 ตัว และจีนฮีโมโกลบินอีอีก 1 ตัว
เซลลเม็ดเลือดแดงจะถูกทําลายจึงมีอาการซีด ดีซาน ตับและมามโต เมื่อมีอาการซีดมาก
ไขกระดูกจะสรางเซลลเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยเซลลเม็ดเลือดแดงที่ถูกทําลาย      
ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกระดูก  เชน ทําใหโครงของใบหนาผิดปกติ จมูกแบน
โหนกแกมสูง หนาผากสูงชัน กระดูกบางและหักงาย การเจริญเติบโตชากวาปกติ เปนไข
บอยเพราะเปนโรคติดเชื้อไดงาย มีเยื่อหุมหัวใจอักเสบไดบอยกวาคนปกติ ถาซีดมากหัวใจ
จะวาย มีอาการเหนื่อยหอบ ผูปวยที่มีอาการรุนแรงมากก็จะตายตั้งแตเด็ก ผูที่มีชีวิตอยู
ตอไปไดจะมีเหล็กสะสมในรางกายมาก ทําใหอวัยวะตาง ๆ ทํางานไดไมดี เกิดพยาธิสภาพ
ตาง ๆ เชน ผิวคลํ้า ตับแข็ง เปนโรคเบาหวาน เปนตน (ภาพ 6-19) ในประเทศไทยมี
ประชากรเปนพาหะโรคทาลัสซีเมียประมาณ 20-30 เปอรเซ็นต

ภาพ 6-19  ลักษณะศีรษะและใบหนาผูปวยโรคบีตาทาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี
       (จินตนา  ศิรินาวิน, และชนิกา  ตูจินดา.  2524 : 9)

3. ความผิดปกติของจีนเดนบนโครโมโซม X  (X-linked dominant) เชน
- โรคกระดูกผุจากการตอตานวิตามินดี (Vitamin D-resistant rickets) เนื่องจากการขาด

ฟอสเฟตในเลือด จากพันธุประวัติในภาพ 6-20 พอจะถายทอดลักษณะผิดปกติใหลูกสาว
ทุกคน สวนลูกชายจะมีลักษณะปกติ ไมไดรับการถายทอดจากพอ แตแมจะถายทอดความ
ผิดปกติใหทั้งลูกชายและลูกสาว
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ภาพ 6-20  พันธุประวัติแสดงการถายทอดโรคกระดูกผุจากการตอตานวิตามินดี
       (Jenkins.  1990 : 99)

ความผิดปกติที่กําหนดโดยจีนเดนบนโครโมโซม X อาการที่พบจะรุนแรงในเพศชาย บาง
ลักษณะอาจทําใหถึงตาย (Lethal) ได เชน อาการเรตต (Rett syndrome) เปนอาการปญญาออนชนิด
หนึ่ง
4. ความผิดปกติของจีนดอยบนโครโมโซม X (X-linked recessive)

การถายทอดพันธุกรรมที่สัมพันธกับโครโมโซม X ซ่ึงถูกกําหนดดวยจีนดอย จะตางจาก
การถายทอดลักษณะที่ไมสัมพันธกับเพศ (การถายทอดลักษณะทางออโตโซม) ซ่ึงกําหนดดวยจีน
ดอยตรงที่วาลักษณะพันธุกรรมที่สัมพันธกับเพศซึ่งถูกกําหนดดวยจีนดอย คนที่เปนเฮเทอโรไซกัส
บางคนแสดงความผิดปกติได ตัวอยางความผิดปกติลักษณะพันธุกรรมที่สัมพันธกับโครโมโซม X 
ซ่ึงถูกกําหนดโดยจีนดอย เชน

- ตาบอดสี (Color blindness) เปนความผิดปกติที่เกิดจากจีนที่เกี่ยวของกับโครโมโซม X สวน
ใหญเปนตาบอดสีแดงและสีเขียว โรคตาบอดสีเขียวพบไดมากที่สุด ประมาณ 75 เปอรเซ็นต
ของโรคตาบอดสีทั้งหมด โรคตาบอดสีน้ําเงินพบไดนอยมาก คนตาบอดสีแดงและบอดสี
เขียว จะไมสามารถแยกสีแดงและสีเขียวออกจากกัน หรือแยกสีทั้งสองออกจากสีอ่ืน ๆ ได 
ถึงแมวาตาบอดสีจะมิใชเปนความผิดปกติที่รายแรง หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ แตการ     
คนพบความผิดปกติอันนี้แตเนิ่น ๆ จะชวยใหหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเปนอุปสรรคตอการ            
ทํางานบางชนิดได เชน คนขับรถ ตาบอดสีมีโอกาสพบในผูชายมากกวาผูหญิง (ตาราง 6-5)
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              ตาราง 6–5  แสดงโอกาสการเกิดตาบอดสี
                ไข

อสุจิ

XC Xc

XC XC XC

หญิงปกติ

XC Xc

หญิงปกติ

Y XCY

ชายปกติ

XcY

ชายบอดสี

          XC หมายถึง โครโมโซม X ที่มีจีนควบคุมตาปกติ

          Xc  หมายถึง โครโมโซม X ที่มีจีนควบคุมตาบอดสี

- โรคฮีโมฟเลีย (Hemophilia) เกิดจากความผิดปกติในการกลายเปนล่ิมของเลือด ผูที่เปนโรคนี้
เมื่อเกิดบาดแผลเลือดจะออกงายและหยุดยาก ถาเลือดออกในอวัยวะสําคัญและใหการรักษา
ไมทันอาจถึงแกชีวิตได โรคนี้พบครั้งแรกสมัยคริสตศตวรรษที่ 19 ในราชวงศอังกฤษซึ่งมี
พระราชินีวิคตอเรียเปนพาหะสืบทอดโรค (ภาพ 6-21)
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             ภาพ 6-21  พันธุประวัติแสดงการถายทอดโรคฮีโมฟเลียในราชวงศอังกฤษ
                                  (Arms and Camp.  1991 : 236)

- กลามเนื้อพิการแบบดูเชนน  (Duchenne muscular dystrophy) ลักษณะความผิดปกติ คือ
กลามเนื้อของลําตัวและสวนตนของแขนขาออนแรง  กลามเนื้อบางกลุมมีการเจริญเติบโต
ผิดปกติชนิดเทียม  อาการเริ่มปรากฏเมื่ออายุ  1-6  ขวบ  ทําใหเด็กเดินแบบเตาะแตะ
งุมงาม  ลมงาย  กลามเนื้อนองมีขนาดใหญแตออนแรง  ตอมากลามเนื้อลีบจนถึงเดินไมได

5. ความผิดปกติของจีนบนโครโมโซม Y
การถายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ผิดปกติทางโครโมโซม Y (Y-linked inheritance) พบเฉพาะ

ในเพศชาย ที่พบมีเพียงลักษณะเดียว คือ ลักษณะใบหูมีขนยาว (Hair earpinnae หรือ hypertrichosis)
(ภาพ 6-22) โดยขนจะขึ้นในรูหูหรือที่ขอบใบหูจํานวนมาก พบในบางครอบครัวของชาวอินเดีย
และศรีลังกา ที่ผูชายทุกคนในครอบครัวใบหูจะมีขนยาว
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ภาพ 6-22  ลักษณะใบหูมีขนยาว
       (Jenkins.  1990 : 104)

ความผิดปกติระดับโครโมโซม
ลักษณะพันธุกรรมที่ผิดปกติระดับโครโมโซมอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ

โครโมโซม หรือการเปลี่ยนแปลงจํานวนของโครโมโซม ดังนี้
1. ความผิดปกติจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโครโมโซม  เชน

- อาการวอลฟ-เฮิรสชฮอรน (Wolff-Hirschhorn syndrome) เกิดจากการขาดหายไปของชิ้น
สวนแขนขางสั้นของโครโมโซมคูที่ 4 เด็กอาจไมมีหนังหุมเสนผมในแนวกลางศีรษะ ชวง
ระหวางตาทั้ง 2 ขางหาง หูมีขนาดใหญ ปากมีรูปรางคว่ําคลายปากปลาคารป มักเปนโรค
หัวใจ

- อาการคริ-ด-ูแชต (Cri-du-chat หรือ Cat cry syndrome) เกิดจากการขาดหายไปของชิ้น
สวนแขนขางสั้นของโครโมโซมคูที่ 5 (ภาพ 6-23ก.) มักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เด็กจะมี
ความผิดปกติของเสนเสียง จึงมีเสียงรองแหลมคลายเสียงแมว รางกายเจริญเติบโตไมเต็มที่
กลามเนื้อออนแอ ศีรษะมีขนาดเล็ก หนากลม ตาทั้ง 2 ขางเฉียงลงลางและหางกันมากกวา
ปกติ ดั้งจมูกแบน คางเล็ก หูอยูในตําแหนงที่ต่ํากวาปกติ ปญญาออน (ภาพ 6-23ข.) พบโรค
นี้ไดนอยในประชากรทั่วไปและพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย
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   ก.              ข.

ภาพ 6-23  อาการคริ-ดู-แชต
ก. แสดงแขนขางสั้นของโครโมโซมคูที่ 5 ขาดหายไป
ข. ลักษณะของเด็กที่มีอาการคริ-ดู-แชต
(Starr and Taggart.  1992 : 195)

- อาการดับเบิ้ลยูเอจีอาร (WAGR syndrome) เกิดจากการขาดหายไปของแขนขางสั้นของ
โครโมโซมคูที่ 11 ทําใหจีนหลายตัวหายไป มีผลใหเกิดเนื้องอกที่ไต (Wilm tumor หรือ
nephroblastoma) ตา 2 ขางไมสมมาตร อวัยวะเพศพัฒนาผิดปกติ อันเนื่องมาจากโกนาด
(Gonad) ซ่ึงเปนอวัยวะสรางเซลลสืบพันธุไมพัฒนาหรือเกิดเนื้องอกขึ้น เจริญเติบโตชากวา
ปกติ รางกายไมสามารถผลิตเอนไซมคะทะเลส (Catalase) และเปนโรคหัวใจ (ภาพ 6-24)
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           ก.                                                                     ข.

                                        ค.                                                                      ง.

ภาพ 6-24  อาการดับเบิ้ลยูเอจีอาร
  ก. ลักษณะใบหนาคนที่มีอาการดับเบิ้ลยูเอจีอาร
  ข.ตาไมมีมานตา

                            ค. อวัยวะเพศพัฒนาผิดปกติ
                                  ง. แขนขางสั้นของโครโมโซมคูที่ 11 ขาดหายไป

       (Jenkins.  1990 : 186)
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- อาการเบควิทช-ไวดิมานน (Beckwith-Wiedemann syndrome) เกิดจากการที่มีช้ินสวนของ
โครโมโซมเพิ่มขึ้นมาในแขนขางสั้นของโครโมโซมคูที่ 11 อาจไดรับมาจากพอหรือแมก็
ได เด็กจะมีขนาดลําตัวใหญเมื่อคลอด ลําตัวมีการเจริญเติบโตเร็วกวาศีรษะเนื่องจากอวัยวะ
ภายในไดแก ไต ตับ มาม ตับออน ตอมหมวกไต โกนาด และตอมใตสมองมีขนาดใหญ ไต
มักเสียสภาพการทํางาน สะดือโปน

- อาการพราเดอร-วิลไล (Prader-Willi syndrome) และอาการแองเจลแมน (Angelman
syndrome) อาการทั้ง 2 โรคนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดหายไปของแขนขางยาวบน
โครโมโซมคูที่ 15   ถาลูกไดรับการถายทอดโครโมโซมแทงนี้มาจากพอ ก็เรียกวา อาการ
พราเดอร-วิลไล แตถาไดรับโครโมโซมแทงนี้มาจากแมก็เรียกวาอาการแองเจลแมน เด็กที่
เปนอาการพราเดอร-วิลไล  นั้น เมื่อแรกคลอดมีน้ําหนักตัวนอย ในปแรกจะรับประทาน
อาหารยาก และเริ่มเจริญอาหารเมื่อมีอายุเขาสูปที่ 2 มีอาการปญญาออน มือเทามีขนาดเล็ก
รูปรางเตี้ย โกนาดมีขนาดเล็ก สวนเด็กที่เปนอาการแองเจลแมน มีอาการปญญาออนอยาง
รุนแรง เคลื่อนที่แบบกระตุก ใบหนาผิดปกติ มีกรามขนาดใหญ ชอบหัวเราะ จนสามารถ
เรียกโรคนี้วาเปนอาการของเด็กที่มีความสุข (Happy puppet syndrome)

- โครนิค ไมอีโลจีนัส ลิวคีเมีย (Chronic myelogenous leukemia) เกิดจากสวนหนึ่งของแขน
ขางยาวของโครโมโซมคูที่ 21 หรือ 22 ขาดหายไป ตรวจพบในเซลลไขกระดูกหรือเซลลที่
มีแหลงกําเนิดที่ไขกระดูก โครโมโซมแทงนี้เรียกวา โครโมโซมฟลาเดลเฟย (Philadelphia
chromosome) เนื่องจากพบครั้งแรกที่เมืองฟลาเดลเฟย ประเทสสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ.
1960 ทําใหเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มักพบในคนชราหรือเด็กออน

- อาการฟรากิล เอกซ (Fragile X syndrome) เกิดจากบริเวณปลายแทงของโครโมโซม X หัก
หรืออาจหักและติดกับแทงโครโมโซมเพียงนิดเดียวจนดูเหมือนกับเปนรอยคอด เกิดในเพศ
ชายมากกวาเพศหญิง เพศชายที่เปนมีลักษณะศีรษะใหญ หนายาว หูใหญ อัณฑะใหญกวา
ปกติ ปญญาออนอยางรุนแรง สวนเพศหญิงที่มีโครโมโซม X หักเพียงแทงเดียวนั้นจะไม
แสดงอาการ

- อาการเพศชายเอกซเอกซ (XX male syndrome) (46, XX) เปนผูชายท่ีมีโครโมโซม X 2
แทง พบประมาณ 1/20,000 ของทารกที่มีชีวิต เกิดจากการแลกเปลี่ยนชิ้นสวนของแขนขาง
ส้ันของโครโมโซม X และ Y ในการแบงเซลลไมโอซิสเพื่อสรางเซลลสืบพันธุของพอ ทํา
ใหช้ินสวนของโครโมโซม Y ยายไปอยูบนโครโมโซม X ทําใหทารกมีโครโมโซมเพศเปน
XX มีพัฒนาการของเพศชายที่ผิดปกติ มีอัณฑะเล็ก เปนหมัน มีความสูงใกลเคียงกับผูหญิง
มีสติปญญาปกติ
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2. ความผิดปกติจากการเปลี่ยนแปลงจํานวนโครโมโซม  เชน
- อาการพาทัว (Patau syndrome) มีโครโมโซมคูที่ 13-15 เกิน 1 แทงเปนไตรโซมิก พบ

ประมาณ 1/5,000 ของทารกที่คลอดมีโครโมโซมจํานวน 47 โครโมโซม มักจะตายภายใน
3 เดือนหลังคลอด ความผิดปกติที่พบคือ น้ําหนักตัวนอยกวาปกติ บางสวนของสมองอาจ
หายไป สมองพิการมาก ปญญาออน ตาขนาดเล็ก ประสาทตาเจริญไมเต็มที่ หูหนวก ปาก
แหวง เพดานโหว มีติ่งเนื้อยื่นจากปลายจมูก นิ้วมือและนิ้วเทาเกิน นวิเคลียสของเซลลเม็ด
เลือดขาวนิวโทรฟล (Neutrophil) มีหลายพู ไต หัวใจ และอวัยวะสืบพันธุผิดปกติ

- อาการเอ็ดวารด (Edward syndrome) มีโครโมโซมคูที่ 18 เกิน 1 แทง เปนไตรโซมิก ทารก
ที่คลอดพบประมาณ 1/10,000 ของทารกที่คลอดแลวมีชีวิต พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย
ในอัตราสวน 4:1 สวนใหญจะตายภายใน 4 เดือนหลังคลอด ความผิดปกติที่พบคือ น้ําหนัก
ตัวนอย ปญญาออน กลามเนื้อเกร็ง ลําตัวมีขนมาก ศีรษะเล็กแตทายทอยโหนก คางเล็ก ใบ
หูใหญ มือกําและนิ้วมือทับกัน สนเทายื่นไปดานหลังมาก มีความพิการของหัวใจ บางคน
ไตก็ผิดปกติดวย

-  อาการดาวน (Down syndrome) เดิมเรียกวา มองโกลิซึม (Mongolism) เพราะคนที่เปนโรค
นี้มีหนาตาคลายพวกมองโกล เกิดจากมีโครโมโซมคูที่ 21 เกิน 1 แทง ทําใหทารกที่เกิดมี
โครโมโซม 47 แทง (ภาพ 6-25 ก.) พบประมาณ 1/700 ของทารกที่คลอดแลวมีชีวิต
ประมาณ 85 เปอรเซ็นตของผูปวยจะตายกอนเปนผูใหญอีก 15 เปอรเซ็นตมีชีวิตอยูและมี
ความผิดปกติหลายอยางคือ รูปรางเตี้ย สติปญญาต่ํามาก ทายทอยแบนราบ ตาเฉียงออกโดย
ช้ีขึ้น ชองปากแคบ ล้ินโต คอสั้นกวาง หนาอกโปงนูน (ภาพ 6-25 ข.)  มือปอมเล็ก มักมี
เสนลายมือขาด (Simian crease) (ภาพ 6-25 ค.) นิ้วเทาที่ 1 และ 2 อยูหางกันมากจนเปนชอง
มีรองลึกจากชองนี้พาดไปที่ฝาเทา บางคนเปนโรคหัวใจแตกําเนิด มีความเสี่ยงของการเกิด
มะเร็งเม็ดเลือดขาวมากกวาคนปกติถึง 20 เทา การเกิดอาการดาวนมีความสัมพันธกับอายุ
มารดา กลาวคือเมื่ออายุมารดามากขึ้น  โอกาสที่จะมีลูกอาการดาวนก็จะเพิ่มมากขึ้นดวย
(ภาพ 6-25 ง.)
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        ก.   ข.

                       ค.        ง.
ภาพ 6-25  อาการดาวน

       ก.  โครโมโซมของคนที่เปนอาการดาวน
       ข.   ลักษณะรูปรางคนที่เปนอาการดาวน
       ค.   เสนลายมือของคนที่เปนอาการดาวน
       ง.   กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอาการดาวนกับอายุของมารดา
       (Jenkins.  1990 : 176 และ Starr and Taggart.  1992 :198)
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- อาการเทอรเนอร (Turner syndrome) มีโครโมโซม X หายไป 1 แทง เปนโมโนโซอิกพบ
ในผูหญิง ทําใหมีโครโมโซมเปน 45,XO พบประมาณ 1/2,500 ของทารกหญิงที่คลอดแลว
มีชีวิตอยูจนเปนผูใหญได ลักษณะภายนอกเปนผูหญิงรูปรางเตี้ย หนาแก คอสั้น มีแผนหนัง
จากตนคอมาจรดหัวไหล (ภาพ 6-26) ตามักผิดปกติ เชน ตาเหล ตาโปน หรือตาตอกระจก 
มือและเทามักบวมเนื่องจากการอุดตันของทอน้ําเหลือง เปนหมัน บางคนอาจมีความผิด
ปกติของไต หัวใจ และทางเดินอาหารบาง

ภาพ 6-26  ลักษณะรูปรางผูปวยที่เปนอาการเทอรเนอร
       (Jenkins.  1990 : 178)

- อาการทริเปล-เอกซ (Triple-X syndrome) เปนผูหญิงที่มีโครโมโซม X 3 แทง พบประมาณ 
1/1,200 ของทารกหญิงที่คลอดแลวมีชีวิต สติปญญาต่ํากวาปกติ ไอคิวเฉลี่ย 85-90 
พัฒนาการดานการพูดชา ลักษณะโดยทั่วไปเหมือนผูหญิงปกติ ประมาณ 1 ใน 4 ของคนที่
เปนโรคนี้จะเปนหมัน สวนผูหญิงที่มีโครโมโซม 48, XXXX และ 49, XXXXX นั้นพบได
นอยมาก
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- อาการไคลนเฟลเทอร (Klinefelter syndrome) เปนผูชายที่มีโครโมโซม X เกิน 1 แทงหรือ
มากกวา ทําใหมีโครโมโซมเปน 47, XXY หรือ 48, XXXY  หรือ 49, XXXXY พบ
ประมาณ 1/500 ของทารกชายที่คลอดแลวมีชีวิต มีลักษณะหนาอกและสะโพกผาย มีสวน
สูงมากกวาผูชายปกติ บางคนมีสติปญญาต่ํากวาปกติ เปนหมัน บางคนมีลักษณะใบหนา
คลายอาการดาวน (ภาพ 6-27)

                                       ก.                                                      ข.
ภาพ 6-27  อาการไคลนเฟลเทอร

       ก. ลักษณะรูปรางของคนที่เปนอาการไคลนเฟลเทอร (XXY)
       ข. ใบหนาของคนที่เปนอาการไคลนเฟลเทอร (XXXXY)
       (Jenkins.  1990 : 178, 180)

จะเห็นไดวา ความผิดปกติของโครโมโซมในมนุษยนั้นอาจมีผลทําใหเกิดความผิดปกติขึ้น
ทางดานรางกาย จิตใจ และสมอง ความรุนแรงของความผิดปกตินั้นขึ้นอยูกับชนิดและจํานวนของ
จีนที่มีการเปลี่ยนแปลง ถามีความผิดปกติมากจนทําใหเสียสมดุลก็จะทําใหเสียชีวิตตั้งแตระยะตน
ของการพัฒนา ทําใหทารกอาจจะตายกอนคลอดหรือแทงได



พันธุกรรม : มรดกทางชีวภาพ                                                                                                                         บทที่ 6
194

สรุป
พันธุกรรมมนุษยเกี่ยวของกับโครโมโซมและสารพันธุกรรม เนื่องจากโครโมโซมเปนที่อยู

ของสารพันธุกรรม  จากการศึกษาโครโมโซมมนุษยปรากฏวา คาริโอไทปของมนุษยประกอบดวย
โครโมโซมจํานวน 23 คู แบงเปนออโตโซม 22 คู จํานวน 7 กลุม (A, B, C, D, E, F และ G) เปน
โครโมโซมเพศ 1 คู ในเพศหญิงโครโมโซมเพศเปน XX   เพศชายโครโมโซมเพศเปน XY

การศึกษาการถายทอดพันธุกรรมของมนุษยนิยมทําเปนพันธุประวัติหรือพงศาวลีพบวา 
การถายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ไมสัมพันธกับเพศที่ถูกกําหนดโดยจีนเดนจะปรากฏในทุกรุน แต
ถาถูกกําหนดโดยจีนดอยจะพบในบางรุน    สวนการถายทอดลักษณะพันธุกรรมที่สัมพันธกับเพศที่
ถูกกําหนดโดยจีนเดนบนโครโมโซม X จะพบในทุกรุนทั้งเพศหญิงและเพศชาย  แตถาการถายทอด
ลักษณะพันธุกรรมที่สัมพันธกับเพศถูกกําหนดโดยจีนดอยบนโครโมโซม X  พบไดทั้งเพศหญิง
และเพศชายแตจะพบมากในเพศชาย   และถาลักษณะพันธุกรรมนั้นอยูบนโครโมโซม Y พบเฉพาะ
ในเพศชาย

หมูเลือดมนุษยเปนลักษณะพันธุกรรม แบงเปนระบบที่สําคัญได 3 ระบบคือ ระบบเอบีโอ 
ระบบเอ็มเอ็น  และระบบอารเอช  นอกจากนี้พบวาพันธุกรรมของมนุษยอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือเกิดการกลายเปนผลใหเกิดความผิดปกติ หรือโรคพันธุกรรมไดมากมายหลายชนิด ทั้งที่ไม   
รุนแรง เชน ลักษณะนิ้วเกิน ใบหูมีขนยาว ตาบอดสี และที่รุนแรง บางครั้งอาจถึงแกชีวิตได เชนโรค
ซิกเกิลซลล อะนีเมีย  อาการแรตตในเพศชาย เปนตน

คําถามทายบทที่ 6
1. จงอธิบายวิธีการศึกษาโครโมโซมของมนุษย
2. คาริโอไทป (Karyotype) คืออะไร
3. พันธุประวัติ หรือพงศาวลี (Pedigree หรือ Family tree) คืออะไร
4. การถายทอดพันธุกรรมที่ไมสัมพันธกับเพศและถูกกําหนดโดยจีนเดนในมนุษยมีกฎเกณฑ
       อยางไร
5. การถายทอดพันธุกรรมที่ไมสัมพันธกับเพศและถูกกําหนดโดยจีนดอยในมนุษยมีกฎเกณฑ

อยางไร
6. การถายทอดพันธุกรรมที่สัมพนัธกับเพศมนุษย และถูกกําหนดโดยจีนเดนบนโครโมโซม X มี

กฎเกณฑอยางไร
7. การถายทอดพันธุกรรมที่สัมพันธกับเพศมนุษย และถูกกําหนดโดยจีนดอยบนโครโมโซม X มี

กฎเกณฑอยางไร
8. พันธุกรรมหมูเลือดของมนุษยที่สําคัญมีกี่ระบบ แตละระบบมีหมูเลือดใดบาง
9. จงยกตัวอยางความผิดปกติหรือโรคทางพันธุกรรมที่ไมเกี่ยวของกับเพศ มา 2 ตัวอยาง
10. จงยกตัวอยางความผิดปกติหรือโรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวของกับเพศมา 2 ตัวอยาง


