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ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับครู 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 6 
เรื่อง  ควำมผิดปกติของโครโมโซม 

 
 ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 6 
 มีเอกสำรที่ครูผู้สอนจะต้องเตรียมให้ครบ ดังนี ้

 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง  ควำมผิดปกติของโครโมโซม 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความผิดปกติของโครโมโซม จ านวน 1   ชุด 
บัตรค าสั่ง จ านวน 36  ชุด 
บัตรเนื้อหา จ านวน 36  ชุด 

บัตรกิจกรรม จ านวน 36  ชุด 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 36  ชุด 

แนวตอบบัตรกิจกรรม จ านวน 36  ชุด 

แบบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 36  ชุด 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบ จ านวน 36  ชุด 

แบบบันทึกผลการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6  
เรื่อง ความผิดปกติของโครโมโซม 
 

จ านวน 1  ชุด 

 
 
 
 
 
 



2 

 

 

บทบำทของคร ู
 
1.  ครูควรศึกษาเนื้อหาที่จะสอนโดยละเอียดและศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างรอบคอบ 
2.  ครูควรจัดชั้นเรียนตามแผนผังการจัดชั้นเรียน 
3.  ก่อนสอนครูต้องเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ไว้บนโต๊ะประจ ากลุ่มให้เรียบร้อย  
    โดยผู้เรียนได้รับคนละ 1 ชุด เว้นแต่สื่อการสอนที่ต้องใช้ร่วมกันในกลุ่ม 
4.  ถ้าเป็นการสอนครั้งแรก ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้ 
     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5.  ครูควรชี้แจงหรือร่วมกับนักเรียนตกลงวิธีการวัดและประเมินผลรายวิชาพร้อมทั้งก าหนดวันเวลา 
    ที่จะน างานมาส่งครูผู้สอน 
6.  การสอนแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน คือ 
     6.1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation)  
     6.2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement)  
     6.3 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration)   
     6.4 ขั้นอธิบาย และลงข้อสรุป  (Explanation)   
     6.5 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)   
     6.6 ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
     6.7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension) 
7.  ขณะที่นักเรียนประกอบกิจกรรม ครูควรเดินดูการท างานของนักเรียนอย่างใกล้ชิด หากนักเรียน 
    คนใดหรือกลุ่มใดมีปัญหา ครูจะต้องให้การช่วยเหลือทันที 
8.  ครูแนะน าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองบางชนิดที่นักเรียนไม่คุ้นเคย 
9.  การสรุปบทเรียน ควรเน้นกิจกรรมร่วมของนักเรียนทุกกลุ่มหรือตัวแทนของกลุ่มร่วมกัน 
10. หลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนหลังใช้ชุด 
     กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุด 
11. ในกรณีที่นักเรียนคนใดขาดเรียน ครูควรให้เรียนเป็นรายบุคคลจากชุดการเรียนที่เตรียมไว้  
      โดยครูแยกชุดการเรียนออกมา 1 ชุด ส าหรับนักเรียนคนนั้น 
12. ผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินหลังเรียน จะต้องประกอบกิจกรรมการประเมินซ่อมเสริมและ 
      สอบแก้ตัวตามจุดประสงค์ท่ีไม่ผ่าน 
13. ครูเก็บกระดาษค าตอบ แบบบันทึกผลการท ากิจกรรมของนักเรียนไว้ในแฟ้มของนักเรียนแต่ละคน  
      เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความก้าวหน้าของนักเรียน 
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แผนผังกำรจัดชั้นเรียน 

 
 

 ให้จัดตำมแผนผังที่ก ำหนดไว้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  - เอกสารเสริมความรู้  เป็นส่วนที่จัดไว้ส าหรับนักเรียนที่ท ากิจกรรมเสร็จก่อนผู้อ่ืน 
 ได้มาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม หรือนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องนั้นเป็นพิเศษ ได้มาศึกษา 
 กิจกรรมการทดลองเสริมในบทเรียนในเวลาว่าง 
  - โต๊ะอุปกรณ์มีไว้ส าหรับตั้ง “สิ่งที่ครูต้องเตรียม” ซึ่งไม่ได้จัดไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 แบ่งออกเป็นกลุ่มโดยจัดไว้ในตะกร้า 
 
 

 

กร
ะด

าน
ด า

 

โต
๊ะอุ

ปก
รณ

์/โต
๊ะส

ำธ
ิต 

กลุ่มที่ 3 

กลุ่มที่ 1 

กลุ่มที่ 2 

กลุ่มที่ 6 

กลุ่มที่ 5 

กลุ่มที่ 4 

เอกสำรเสริมควำมรู้ 

อ่ำงน้ ำ ตู้เก็บอุปกรณ์ 
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ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ควำมผิดปกติของโครโมโซม 

 

 
   วัตถุประสงค์ 

 
  1. เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน วิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน รหสัวิชา ว31103 เรื่อง ลักษณะทาง 
              พันธุกรรม 

2. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน     
    รหัสวชิา ว31103 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
3. เพ่ือขจัดปัญหาการไม่มีสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน  รหัสวิชา ว31103 
     เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม     
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีเป้าหมายในการค้นคว้าที่ชัดเจน     

 
   ค ำชี้แจง 

 
1. ให้นักเรียนทุกคนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาอย่างละเอียด 
2. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดให้อย่างเคร่งครัด 

         และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
  3. ก่อนเริ่มเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน   

4. ถ้านักเรียนคนใดสงสัยหรือมีปัญหาที่ไม่เข้าใจ สามารถขอค าแนะน าจากครูผู้สอน 
    ได้ตลอดเวลา  
5. เมื่อนักเรียนศึกษาหรือท ากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดที่ 6 เรื่อง  ความผิดปกติของ 
    โครโมโซมจบแล้วให้นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. เวลาที่ใช้ในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 6  เรื่อง  ความผิดปกติของโครโมโซม   
    จ านวน  2  ชั่วโมง 
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บทบำทของนักเรียน 
 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นอย่าง 
    ระมัดระวัง 
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้  บัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา 
    ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดอย่างละเอียด  
3. นักเรียนท ากิจกรรมตามบัตรกิจกรรมเป็นกลุ่ม 
4. นักเรียนควรมีการบริหารการท างานกลุ่มเป็นอย่างดี หากมีปัญหาใด ๆ ควรปรึกษาครูผู้สอนทุกครั้ง 
    และควรแบ่งบทบาทหน้าที่กันชัดเจน 
5. ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนจะต้องน าเสนอผลการศึกษา  
    หรือผลการทดลองเป็นเล่มรายงานเพื่อแสดงผลงานของกลุ่มตนเอง 
6. ทุกกิจกรรมการเรียนรู้มีเวลาจ ากัด นักเรียนควรปฏิบัติงานให้ทันเวลา ไม่ควรปล่อยทิ้งสะสมงาน 
    ให้ค้างเนื่องจากผลงานของแต่ละกิจกรรมการเรียน จะเป็นองค์ความรู้ส าหรับกิจกรรมการเรียน 
    ในล าดับถัดไป 
7. ในการท ากิจกรรมการเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้หรือช่วยกันศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
    และตอบค าถามด้วยความตั้งใจ 
8. เมื่อเรียนจบแต่ละกิจกรรมการเรียน ควรเก็บอุปกรณ์การเรียนเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
9. หลังจากนักเรียนได้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้จบแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของการเรียนโดย 
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม 
10. นักเรียนควรมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์ผลงานการเรียนขณะด าเนินกิจกรรม 
     การเรียนทุกครั้ง 
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แผนผัง 
ขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง ลักษณะทำงพันธุกรรม 
 

เร่ือง ควำมผิดปกติของโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
รำยวิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน รหัสวิชำ ว23101 เวลำ 2 ชั่วโมง 

 
1. สำระส ำคัญ 
 โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ ซึ่งปัจจุบันนี้บางโรค
สามารถใช้วิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่รักษาให้หายขาดได้ 

2. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  
 2.1 มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
      ว 1.2  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ 

  และสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ 

                                 ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม 
และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 2.2 ตัวชี้วัด 
  ว 1.2 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิว
เทชัน  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
         ว 8.1 ม.4-6/7  วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของ
ข้อสรุป  หรือสาระส าคัญ เพ่ือตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
          ว 8.1 ม.4-6/10  น าผลของการส ารวจตรวจสอบที่ได้ ทั้งวิธีการและองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้าง
ค าถามใหม่ น าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ และในชีวิตจริง 
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3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
     3.1 ควำมรู้ 
          1) อธิบายความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศได้  
  3.2 ทักษะกระบวนกำร 
       1) ศึกษาค้นคว้า  และอภิปรายความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศได้  
       2) สรุปประเด็นส าคัญของความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศได้  
  3.3 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
        1) ความสามารถในการคิด 
    (1) ทักษะการสังเกต   
    (2) ทักษะการส ารวจค้นหา 
    (3) ทักษะการสรุปลงความเห็น  
   2) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  3.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   1) มีวินัย   
   2) ใฝ่เรียนรู้  
   3) มุ่งม่ันในการท างาน 
  3.5 ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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บัตรค ำสั่ง ชุดที่ 6 
เรื่อง ควำมผิดปกติของโครโมโซม 

 
    ค ำสั่ง  ให้นักเรียนอ่านบัตรค าสั่ง แล้วปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 
1. ประธานกลุ่มแจกบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม และใบค าถามให้กับสมาชิก 
    ในกลุ่มทุกคน 
2. สมาชิกทุกคนร่วมกันศึกษาบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา และบัตรกิจกรรม 
3. สมาชิกทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. สมาชิกทุกคนร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยการตรวจค าตอบจากบัตรแนวค าตอบ   
    กิจกรรมและให้คะแนนข้อที่ถูกต้องข้อละ 1 คะแนน 
5. ประธานให้ทุกคนอ่านใบค าถาม แล้วให้สมาชิกทุกคนตอบค าถามลงในกระดาษค าตอบ 
6. สมาชิกทุกคนตรวจค าตอบจากบัตรแนวค าตอบค าถาม มอบกระดาษค าตอบให้กับเลขานุการ 
    เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
7. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกคนเก็บบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม   
    และบัตรแนวค าตอบเข้าซองและเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกอย่างให้เรียบร้อย 
8. นักเรียนควรมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนของการเรียนรู้ 
   ที่ก าหนดและไม่อ่านบัตรแนวค าตอบก่อนปฏิบัติกิจกรรม 
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แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 6 

 
วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
เรื่อง ควำมผิดปกติของโครโมโซม จ ำนวน 10 ข้อ 

 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X)  
   ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1. โครโมโซมของคนที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเป็นดังนี้ 

 
  โรคทางพันธุกรรมนี้เกิดจากข้อใด 

ก.  การเกิดพันธุ์ผสม 
ข.  การถ่ายทอดโครโมโซม 
ค.  การไม่แยกจากกันของโครโมโซมขณะมีการแบ่งเซลล์ 

  ง.  การมีจ านวนโครโมโซมเพ่ิมข้ึนขณะมีการแบ่งเซลล์ 
2. โครโมโซมในคนที่มีโครโมโซมเพศผิดปกติแสดงออกเป็นหญิง  คือข้อใด 
 ก.  XX       

ข.  XO       
ค.  XXY      
ง.  XYY 
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3. กรณีใดมีอัตราเสี่ยงต่อการมีลูกกลุ่มอาการดาวน์สูงที่สุด 

ก.  เมื่อมีลูกคนแรก 
ข.  แม่อายุมากกว่า  35  ปี 
ค.  แม่มีอายุต่ ากว่า  25  ปี 
ง.  เมื่อมีลูกมาแล้ว  4  คน 

4. โรคปัญญาอ่อนชนิดกลุ่มอาการดาวน์ มีความเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด 
 ก.  ยีนเด่น     
  ข.  ยีนด้อย 
 ค.  โครโมโซมเพศ     
  ง.  โครโมโซมร่างกาย 
5. โครโมโซมของเด็กเพศหญิงที่มีความผิดปกติทางร่างกาย คือ หางตาชี้ขึ้น ลิ้นจุกคับปาก ศีรษะแบน  
   หัวใจพิการแต่ก าเนิด เป็นแบบใด 

ก.  46 + XO     
ข.  45 + XX     
ค.  44 + XO 
ง.  47 + XXX 

6.  ลูกชายที่แสดงกลุ่มอาการดาวน์ เกิดจากการผสมเซลล์สืบพันธุ์ของแม่และพ่อที่มีจ านวนโครโมโซม 
    เป็นข้อใด 

ก.  22X  ผสมกับ  23Y 
ข.  22X  ผสมกับ  22Y 
ค.  23X  ผสมกับ  22Y    
ง.  23X  ผสมกับ  23Y 

7. โครโมโซมคู่ที่ 5  ผิดปกติไป 1 โครโมโซม จะเกิดอาการใด 
 ก.  กลุ่มอาการคริดูชาต์ 
 ข.  กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ 
 ค.  กลุ่มอาการดาวน์ 
 ง.  กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ 
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8. ผู้ป่วยเป็นเพศหญิง มีลักษณะตัวเตี้ย กระดูกอกกว้างแบน หัวนมห่าง ที่บริเวณคอมีพังผืดกางเป็นปีก 
   ไม่มีประจ าเดือน เป็นหมัน และมีจ านวนโครโมโซม 45 โครโมโซม เพราะมีโครโมโซม X โครโมโซมเดียว 
   ผู้ป่วยนี้จะเกิดอาการใด 
 ก.  กลุ่มอาการดาวน์ 
 ข.  กลุ่มอาการคริดูชาต์ 
 ค.  กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ 
 ง.  กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์  
9. อาการของโรคใดที่คนไข้มีเสียงร้องแหลมคล้ายเสียงแมวร้อง 
 ก.  กลุ่มอาการดาวน์ 
 ข.  กลุ่มอาการคริดูชาต์ 
 ค.  กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ 
 ง.  กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ 
10. สาเหตุของกลุ่มอาการดาวน์คืออะไร 
  ก.  มียีนผิดปกติ 
  ข.  สิ่งแวดล้อมและยีนเป็นสาเหตุร่วมกัน 
  ค.  มีความผิดปกติเกิดข้ึนที่โครโมโซม  
 ง.  มีโครโมโซมร่างกายเกิน 1 โครโมโซม 
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บัตรทบทวนควำมรู้ 

เรื่อง ส่วนประกอบของโครโมโซม 
 

วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103       เรื่อง โครโมโซมของคน 
 ชื่อ-สกุล ................................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี............... 

ค ำชีแ้จง  ให้นกัเรียนศกึษาภาพท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้แล้วตอบค าถาม 

 
                           ภาพที่ 6.1 สว่นประกอบของโครโมโซม 
                          (ที่มาของภาพ : www.il.mahidol.ac.th/course/dna/chapter/chapt) 

ค ำถำม 
1. โครโมโซมพบได้ท่ีส่วนประกอบใดของเซลล์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
2. องค์ประกอบที่ส าคัญของโครโมโซม มีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
3. โครโมโซมของคนเรา แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบควำมรู้เดิม 
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บัตรค ำถำมที่ 6.1 
เรื่อง  ควำมผิดปกติของโครโมโซม 

 วิชำ  ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103       เรื่อง  ควำมผิดปกติของโครโมโซม 
 ชื่อ-สกุล................................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี............... 

 ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนศกึษาภาพท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้แล้วตอบค าถาม 

                         
 

                              ก.                                                      ข. 
            ภาพที่ 6.2 โครโมโซมของมนุษย ์
            (ที่มาของภาพ: www.il.mahidol.ac.th/course/dna/chapter/chapt) 

ค ำถำม 

1. ภาพใดเป็นภาพโครโมโซมที่ปกติของคนเรา เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. ภาพใด เป็นภาพโครโมโซมที่ผิดปกติ เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. จากค าตอบของข้อที่ 2 ต าแหน่งที่ผิดปกติ เป็นโครโมโซมร่างกาย หรือโครโมโซมเพศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

4. จากค าตอบของข้อที่ 2 จะท าให้เกิดผลอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

ขั้นที ่2 เร้ำควำมสนใจ 
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บัตรเนื้อหำ ชุดที่ 6 
เรื่อง  ควำมผิดปกติของโครโมโซม 

โรคทำงพันธุกรรม 
 โรคทางพันธุกรรม คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมหรือความผิดปกติของยีน  
ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้สามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลานได้ 
          ความพิการแต่ก าเนิดนับว่าเป็นความผิดปกติอีกอย่างหนึ่ง
ของการตั้งครรภ์  ในขณะที่ทารกก าลังเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์
มารดานั้นมีกระบวนการที่สลับซับซ้อนเกิดขึ้นมากมายจากเซลล์
เซลล์เดียวเมื่อเริ่มปฏิสนธิ  จนถึงมีการแบ่งตัวเพ่ิมจ านวนเป็นล้าน
เซลล์เมื่อคลอดออกมาเซลล์เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและ
หน้าที่มาประกอบเข้าเป็นอวัยวะต่าง ๆ   ให้ได้สัดส่วนเป็นร่างกายที่
สมบูรณ์   แต่ถ้ากระบวนการต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนของการ
เจริญเติบโตผิดปกติมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ก็จะมีผลท าให้ทารก
คลอดออกมามีความพิการได้ ซึ่งสาเหตุของความพิการแต่ก าเนิด   
มีอยู่หลายประการ  ได้แก่ 
          1. กำรติดเชื้อ เมื่อหญิงมีครรภ์ได้รับเชื้อบางอย่าง   เช่น   
เชื้อไวรัสที่ท าให้เกิดโรคหัดเยอรมัน   เชื้อไวรัสที่ท าให้เกิดโรคเอดส์   
เชื้อแบคทีเรียที่ท าให้เกิดโรคซิฟิลิส  โกโนเรีย เข้าสู่ร่างกาย เชื้อโรค
ดังกล่าวก็จะแพร่กระจายตามกระแสเลือดเข้าสู่ตัวอ่อนมีผลต่อทารก
ในครรภ์ท าให้ทารกที่คลอดออกมาพิการได้  ตัวอย่างเชื้อโรคที่เป็น
สาเหตุท าให้เกิดความพิการแต่ก าเนิด  เช่น 
               1.1. เชื้อไวรัสที่ท ำให้เกิดโรคหัดเยอรมัน  หญิงที่เป็น
โรคหัดเยอรมันเมื่อมีครรภ์   เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคดังกล่าวก็จะ
แพร่ไปตามกระแสเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและเข้าสู่ตัว
อ่อนไปท าลายกลุ่มเซลล์ที่เจริญไปเป็นอวัยวะบางอย่างของตัวอ่อน   
เช่น หู  ตา หัวใจ จึงอาจท าให้ทารกที่คลอดออกมาตาบอด หูหนวก   
และหัวใจพิการได้  โดยเฉพาะถ้าแม่เป็นโรคหัดเยอรมันในช่วง
ตั้งครรภ์ได้  2 - 3  เดือน 
           

 
 
 

   
ภาพที ่6.3  ผืน่จากหัดเยอรมันที่ผวิหลัง 
ผู้ป่วยเด็ก 
(ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 

 
 

ภาพที ่6.4  ผืน่จากหัดเยอรมันที่ผวิหนา้ 
และล าตัวของผู้ป่วยเด็ก 
(ที่มาของภาพ : thaigoodview.com.) 

ขั้นที ่3 ส ำรวจและค้นหำ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Rash_of_rubella_on_skin_of_child's_back.JPG
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          อย่างไรก็ตามหัดเยอรมันเป็นโรคที่ถ้าผู้เป็นแล้วจะไม่เป็นอีกเพราะร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกัน 
ต่อโรคนี้ ดังนั้นหญิงที่เป็นโรคนี้แล้วตั้งแต่ก่อนแต่งงานเมื่อมีทารกในครรภ์จึงปลอดภัยจากโรคนี้ 
ในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคนี้แก่หญิงสาวที่ยังไม่มีบุตร เพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้ในระหว่างตั้งครรภ์ 
 

 
ภาพที ่6.5  ลักษณะอาการของโรคซิฟิลิส 
(ที่มาของภาพ : siamhealth.net) 

          1.2 เชื้อแบคทีเรียที่ท ำให้เกิดโรคซิฟิลิส แม่ท่ีเป็นโรค
ซิฟิลิสขณะมีครรภ์และไม่ได้รับการรักษา จะท าให้แท้งหรือเด็ก
เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์  หรือเกิดมาเป็นซิฟิลิสเนื่องจาก
ได้รับเชื้อดังกล่าวเข้าไป  โดยเด็กจะมีอาการบวม ซีดเหลือง  
ผิวหนั งลอกน่ าเกลียด รวมทั้ งพิการ  เช่น   หูหนวกได้ 
          1.3 เชื้อแบคทีเรียที่ท ำให้เกิดโรคโกโนเรีย  แม่ที่เป็น
โรคโกโนเรียขณะที่คลอดเชื้อโรคอาจเข้าตาเด็กท าให้ตาบอดได้ 
ในกรณีท่ีสงสัยเมื่อเด็กคลอดออกมาจึงมีการหยอดตาเด็ก 

ด้วยยาฆ่าเชื้อโรค  ส่วนหญิงที่เป็นโรคนี้เรื้อรังอาจมีการอักเสบของปีกมดลูก ท าให้ไข่เดินมาสู่โพรงมดลูก
ได้ไม่สะดวกจึงเป็นสาเหตุให้เกิดมีการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้ 
              1.4 เชื้อไวรัสที่ท ำให้เกิดโรคเอดส์หญิงมีครรภ์ 
ที่เป็นโรคเอดส์  สามารถถ่ายทอดเชื้อเอดส์ไปยังลูกได้ 
ทางกระแสเลือดโดยทารกอาจได้รับเชื้อจากแม่ที่เป็น 
โรคเอดส์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือติดเชื้อขณะคลอด ซึ่งท าให้
ทารกมีอาการสมองติดเชื้อและปอดบวมแต่ส่วนใหญ่ทารก
จะไม่ปรากฏอาการ  จะปรากฏอาการเมื่อทารกอายุ
ประมาณ  6 - 8  เดือน โดยมีน้ าหนักตัวลด ไม่เติบโต
ตามปกติ ท้องร่วงเรื้อรัง  มีไข้เรื้อรัง ตับและม้ามโต เป็นต้น 

 
ภาพที ่6.6  ภาพประกอบความรู้เรื่องโรคติดต่อเอดส์ 
(ที่มาของภาพ : bonkalasin) 

2. ยำหรือสำรเคมีบำงชนิด  การได้รับยาหรือสารเคมีบางชนิดขณะมีครรภ์สามารถท าให้เกิด
อันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ดังนั้นขณะมีครรภ์ผู้เป็นมารดาจึงไม่ควรซื้อยามากินเองโดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์และควรหลีกเลี่ ยงจากการสูดดมหรือกินสารใดๆ  ซึ่ งเป็น อันตรายต่อสุขภาพ  เช่น   
สิ่งเสพย์ติดทั้งหลาย  เพราะสารที่รับเข้าไปในร่างกายอาจมีผลท าให้ทารกเกิดมามีอาการผิดปกติได้   เช่น  
กรณีหญิงมีครรภ์ได้รับยาแก้อาเจียน แพ้ท้อง พวกธาลิโดไมด์จะมีผลท าให้ทารกที่คลอดออกมาพิการ  
แขนขากุด  มีหัวใจพิการแต่ก าเนิด หญิงมีครรภ์ที่กินยากันชักพวกไฮแดนโทอินมีผลท าให้ทารกที่คลอด
ออกมาหน้าตาแปลก ตัวเล็ก สติปัญญาอ่อน หญิงมีครรภ์ที่ดื่มเหล้าจะมีผลท าให้จ านวนทารกตายเมื่อ   
แรกคลอดสูงกว่าปกติ บางรายมีสติปัญญาอ่อนและบางรายมีรูปกายผิดปกติที่เรียกว่า  กลุ่มอาการทารก
ได้แอลกอฮอล์  หญิงมีครรภ์ที่ได้รับสารดีบุกจ านวนมากจะมีอัตราการแท้งสูง  หญิงมีครรภ์ที่ได้รับสาร
ปรอทมีผลท าให้ทารกมีอาการพิการทางสมอง มีศีรษะลีบเล็กไม่เจริญเติบโต เป็นต้น นอกจากนี้การได้รับ
รังสีเอ็กซ์ ( X - ray ) มากเกินไป  จะก่อให้เกิดการเจริญที่ผิดปกติของทารกในครรภ์ได้   
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3. ควำมผิดปกติของหน่วยพันธุกรรม เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในร่างกายที่ไม่สามารถ
ป้องกันได้ เพราะเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น ลักษณะผิวเผือก โรคปัญญาอ่อนบางชนิด   
โรคธาลัสซีเมีย  เป็นต้น 
 

ควำมผิดปกติของออโตโซม 
 ความผิดปกติของออโตโซม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กำรเพิ่มจ ำนวนโครโมโซม  ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเพ่ิมจ านวนโครโมโซม  
  1.1 กลุ่มอำกำรดำวน์ (Down’s syndrome) เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมใน
ร่างกาย โดยโครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมา 1 โครโมโซม พบได้ประมาณ 1 ต่อ 660 ของเด็กแรกเกิด ใน
ระยะแรกเกิดจะมีตัวอ่อนปวกเปียก ศีรษะแบน ดั้งจมูกแบน ตาห่าง และหางตาชี้ขึ้นบน ใบหูผิดรูป ปาก
ปิดไม่สนิท มีลิ้นจุกปาก นิ้วมือสั้นและป้อม  

 

เส้นลายมือขาดที่เท้ามีช่องกว้างระหว่าง
นิ้วหัวแม่เท้าและนิ้วชี้ อาจมีหัวใจพิการ
แต่ก าเนิด  ปัญญาอ่อน การสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ผิดปกติ อายุสั้น  ซึ่งผู้หญิง 
ที่ตั้งครรภ์เมื่อมีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป 
โอกาสเสี่ยงที่ลูกจะเป็นกลุ่มอาการดาวน์
จะยิ่งสูงขึ้น 

 
ภาพที่ 6.7  กลุ่มอาการดาวน์  เกิดจากการที่มีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกนิมา 1 โครโมโซม 
(ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 

     

 

             1.2 กลุ่มอำกำรเอ็ดเวิร์ด ( Edward’s 
Syndrome ) เกิดจากโครโมโซมร่างกายคู่ที่ 18 เกินมา  1 
โครโมโซม พบได้ประมาณ 1 ต่อ 8,000 คน เด็กท่ีมีอาการ 
โรคนี้จะมีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่าเกณฑ์ ศีรษะทุย ตาเล็ก 
คางเล็ก กล้ามเนื้อเกร็ง และมีโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดร่วม
ด้วยร้อยละ 60 - 80 มักมีความพิการแต่ก าเนิดของระบบไต
และทางเดินปัสสาวะ ระดับสติปัญญาในเกณฑ์ปัญญาอ่อน
มากถึงรุนแรง เพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่สามารถมีชีวิตเกิน 
1 ปี 
 
 

ภาพที่ 6.8  กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด  เกิดจากการที่มี
โครโมโซมคู่ที่ 18 เกนิมา 1 โครโมโซม          
 (ที่มาของภาพ : 
http://kaidawtwentythreeh.wixsite.com 

http://kaidawtwentythreeh.wixsite.com/
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   1.3 กลุ่มอำกำรพำเทำ (Patau's syndrome) ความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 13 เกินมา 1 
แท่ง (Trisomy 13) พบได้ประมาณ 1 ต่อ 30,000 คน น้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่าเกณฑ์ มีความพิการทาง
สมองรุนแรง การเจริญเติบโตล้มเหลว ตาเล็ก มักมีปากแหว่งเพดานโหว่ มีความผิดปกติของอวัยวะที่อยู่
แนวกลางล าตัว  นิ้วเกิน มือก าแน่น โรคหัวใจพิการพบได้ ร้อยละ 80 - 90 มักไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 

                      
                       ภาพที ่6.9  กลุ่มอาการพาเทา 
                       (ที่มาของภาพ : http://kaidawtwentythreeh.wixsite.com/lunargeneticsm3/blank-kuw55) 

 2. กำรขำดหำยของโครโมโซม  ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการขาดหายของโครโมโซม  เช่น กลุ่ม
อาการคริดูชาต์ (Cri-du-chat syndrome) หรือ Cat-cry-syndrome 
   กลุ่มอาการคริดูชาต์  เกิดจากส่วนของแขนข้างสั้นของโครโมโซมคู่ที่ 5 หายไป 1 โครโมโซม 
ความผิดปกตินี้ จะพบในเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย ลักษณะที่พบคือ มีศีรษะเล็กกว่าปกติ  หน้ากลม  ใบหู
ต่ ากว่าปกติ ตาห่าง มีอาการปัญญาอ่อน  มีเสียงแหลมเล็กคล้ายเสียงแมวร้อง  จึงเรียกกลุ่มอาการนี้อีก
อย่างว่า  Cat-cry syndrome  
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
                            ภาพที ่6.10  กลุ่มอาการคริดูชาต์ (Cri-du-chat syndrome) หรือ Cat-cry-syndrome 
                            (ที่มาของภาพ : http://kaidawtwentythreeh.wixsite.com) 

 

http://kaidawtwentythreeh.wixsite.com/
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ควำมผิดปกติของโครโมโซมเพศ 
 ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
         1. กำรเพิ่มจ ำนวนโครโมโซม  ตัวอย่างโรคที่เกิดจาก
การเพ่ิมจ านวนโครโมโซมเพศ  เช่น กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ 
(Klinefelter’s syndrome) กลุ่มอาการดับเบิล Y (Double Y 
syndrome)  กลุ่มอาการทริปเปิลเอ็กซ์ซินโดรม (Triple X 
syndrome) 
    1.1 กลุ่มอำกำรไคลน์เฟลเตอร์ เป็นความผิดปกติที่
พบในเพศชาย เกิดจากการมีโครโมโซม X  เกินมาจากปกติ  เช่น  
XXY, XXXY  โดยผู้ป่วยจะมีอัณฑะเล็ก เป็นหมัน มีรูปร่างคล้าย
เพศหญิง คือ สะโพกผาย  หน้าอกโต  เสียงแหลม  แขนขายาว
กว่าปกติและปัญญาอ่อน 
 

                  
ภาพที ่6.11  สาเหตกุารเกิดของกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์  
(ที่มาของภาพ : 
http://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/images/klinefelterfigure.gif) 
 
             1.2 กลุ่มอำกำรดับเบิลวำย  เป็นความผิดปกติที่พบ
ในเพศชาย ซึ่งเกิดจากการที่โครโมโซมเพศเป็น  XYY  คือ  มี
โครโมโซม Y เพ่ิมมา  1  โครโมโซม  ลักษณะอาการที่พบ  คือ  
มีรูปร่างสูงกว่าปกติ  มีอารมณ์รุนแรง  โมโหง่าย  อวัยวะเพศ
เจริญได้ดี  และไม่เป็นหมันมีน้ าหนักตัวน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
รูปร่างรอบหัวใหญ่เป็นสิวอย่างรุนแรงเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นมี
พฤติกรรมและอารมณ์ที่ควบคุมได้ยากมีความผิดปกติทางการ
เรียนรู้  และพัฒนาการเรื่องการพูดและภาษาช้ากว่าปกติ
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ช้ากว่าปกติ เช่นการนั่ง การเดิน
กล้ามเนื้ออ่อนแรง (hypotonia) มือสั่น หรือมีการเคลื่อนไหวที่
ควบคุมไม่ได้ (motor tics)มีระดับสติปัญญาต่ ากว่าปกติเล็กน้อย 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6.12  ลักษณะโครโมโซมและลักษณะผู้ป่วย 
ที่เป็นกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์  
(ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพ :  
 

ภาพที ่6.13  ลักษณะโครโมโซมและลักษณะ 
ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มอาการดับเบิลวาย  
(ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 

http://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/images/klinefelterfigure.gif
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              1.3 กลุ่มอำกำรทริปเปิลเอ็กซ์ซินโดรม 
หรืออาจเรียกว่า trisomy X หรือ 47,XXX  พบในเพศหญิง
เท่านั้น เกิดจากมีโครโมโซม X เกินมา 1 แท่งรวมเป็น 3 แท่ง 
โครโมโซมเป็นแบบ  47,XXX  นั้น เกิดโดยการแบ่งโครโมโซมที่
ผิดปกติหรือที่เรียกว่า non-disjunction มีโอกาสเกิดได้ 1 ใน 
1000 หรือ 5 ใน 10 ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา  อาการนี้ไม่
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมลักษณะอาการ เช่น สูงกว่าผู้หญิงปกติ  
มีพัฒนาการทางการพูดและการใช้ภาษาได้ช้ากว่าคนทั่วไป มี
พัฒนาการทางกายที่ช้ากว่าคนทั่วไป  เช่น  การเดิน  การวิ่ง 
กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไตท างานผิดปกติอวัยวะเพศเจริญไม่เต็มที่รัง
ไข่ฝ่อ ไม่มีประจ าเดือน เป็นหมัน ระดับสติปัญญาต่ ากว่าปกติ 
 
 
 
         2. กำรลดจ ำนวนโครโมโซม  ตัวอย่างโรคที่เกิดจาก 
การลดจ านวนโครโมโซมเพศ  ได้แก่  กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ 
(Turner’s syndrome) 
    กลุ่มอำกำรเทอร์เนอร์  เป็นความผิดปกติที่พบได้ใน
เพศหญิง เกิดจากการมีโครโมโซมเพศเป็น XO คือ โครโมโซม X   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่6.14  ลักษณะโครโมโซมและลักษณะผู้ป่วย 
ที่เป็นกลุ่มอาการทริปเปิลเอกซ์  
(ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 

 

หายไป 1  โครโมโซม  ผู้ป่วย 
จะมีลักษณะรูปร่างเตี้ย  คอสั้น
และมี พั งผื ด เป็ น แผ่ น กว้ า ง  
หน้าอกกว้าง หัวนมเล็กและ  
อยู่ห่างกันใบหูมีรูปร่างผิดปกติ   
มีพัฒนาการทางเพศต่ ารังไข่ 
ไม่เจริญและเป็นหมัน     

      
 
 

   ภาพที ่6.15  กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ เกิดจากโครโมโซม X หายไป 1 โครโมโซม 
   (ที่มาของภาพ : http://nursingcrib.com/pathophysiology/turner-syndrome/) 
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บัตรกิจกรรมที่ 6.1 

เรื่อง ควำมผิดปกติของโครโมโซมร่ำงกำย 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมร่างกาย 3 โรค  
               แล้วบันทึกข้อมูลตามท่ีก าหนดให้  
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    ............................................................................................................................................................. . 
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แบบบันทึกผลกำรท ำกิจกรรมที่ 6.1 
 

วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103   เรื่อง ควำมผิดปกติของโครโมโซมร่ำงกำย 
ชื่อ-สกุล ............................................................. ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี............... 

 
1. กลุ่มอาการ................................................................................................................... ........................... 
    สาเหตุ............................................................................................. ....................................................... 
    ............................................................................................................................. .................................     
    อาการของผู้ป่วยคือ........................................................................................................... .................... 
    ...................................................................................................... ........................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................. 
2. กลุ่มอาการ..............................................................................................................................................  
    สาเหตุ....................................................................................................................... ............................. 
    ............................................................................................................................. ................................. 
    .................................................................. ............................................................................................  
    อาการของผู้ป่วยคือ........................................................................................................... .................... 
    ...................................................................................................................................... ........................ 
    ...................................................................................................... ........................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................. 
3. กลุ่มอาการ..............................................................................................................................................  
    สาเหตุ....................................................................................................................... ............................. 
    ............................................................................................................................. ................................. 
    .................................................................. ............................................................................................  
    อาการของผู้ป่วยคือ........................................................................................................... .................... 
    ...................................................................................................................................... ........................ 
    ...................................................................................................... ........................................................ 
 

ขั้นที่ 4 อธิบำยและลงข้อสรุป 
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ค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 6.1 
 
1. ความพิการแต่ก าเนิดมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ......................................................... 
2. ทารกท่ีคลอดมาแล้วมีความพิการแต่ก าเนิด แสดงว่าขณะตั้งครรภ์แม่อาจติดเชื้อโรคชนิดใดบ้าง 
ค ำตอบ ........................................................................................................ ....................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
........................................................... .................................................................................................  
3. เชื้อไวรัส HIV ท าให้เกิดโรคอะไร และเชื้อโรคนี้สามารถถ่ายทอดจากแม่ไปยังลูกได้โดยทางใด 
ค ำตอบ ................................................................ ............................................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................................................................ ............ 
4. ยาหรือสารเคมีบางชนิดก็เป็นสาเหตุของความพิการแต่ก าเนิดของทารก ดังนั้นแม่ที่ก าลังตั้งครรภ์ 
   ควรระมัดระวังในเรื่องใดบ้าง 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. ............................... 
..................................................................................... ....................................................................... 
5. โครโมโซมในเซลล์ร่างกายมีก่ีคู่ และในเซลล์สืบพันธุ์มีกี่แท่ง 
ค ำตอบ ................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ............................... 
...................................................................... ......................................................................................  
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บัตรกิจกรรมที่ 6.2 

เรื่อง  ควำมผิดปกติของโครโมโซมเพศ 
 

ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศ 3 โรค 
              แล้วบันทึกข้อมูลตามท่ีก าหนดให้  
 
1. กลุ่มอาการ................................................................................................................... ........................... 
    สาเหตุ............................................................................................. ....................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................. 
    ..............................................................................................................................................................  
    อาการของผู้ป่วยคือ........................................................................................................... .................... 
    ............................................................................................................................. ................................. 
    ..................................................................... .........................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................. 
2. กลุ่มอาการ................................................................................................................... ........................... 
    สาเหตุ............................................................................................. ....................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................. 
    ..............................................................................................................................................................  
    อาการของผู้ป่วยคือ........................................................................................................... .................... 
    ...................................................................................................... ........................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................. 
    ............................................................................................................................................................. . 
3. กลุ่มอาการ................................................................................................................... ........................... 
    สาเหตุ....................................................................................................................... ............................. 
    .................................................................. ............................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................. 
    อาการของผู้ป่วยคือ........................................................................................................... .................... 
    ...................................................................................................... ........................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................. 
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แบบบันทึกผลกำรท ำกิจกรรมที่ 6.2 
 

วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103   เรื่อง  ควำมผิดปกติของโครโมโซมเพศ 
ชื่อ-สกุล .............................................................. ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี................. 

 
1. กลุ่มอาการ................................................................................................................... ........................... 
    สาเหตุ....................................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................. 
    ............................................................................................................................. ................................. 
    อาการของผู้ป่วยคือ...............................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................. 
    ............................................................................................................................... ............................... 
    ............................................................................................... ............................................................... 
2. กลุ่มอาการ................................................................................................................... ........................... 
    สาเหตุ....................................................................................................................... ............................. 
    ............................................................................................. ................................................................. 
    ............................................................................................................................. ................................. 
    อาการของผู้ป่วยคือ...............................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................. 
    ............................................................................................................................. ................................. 
    ........................................................... ...................................................................................................  
3. กลุ่มอาการ................................................................................................................... ........................... 
    สาเหตุ....................................................................................................................... ............................. 
    ............................................................................................. ................................................................. 
    ............................................................................................................................. ................................. 
    อาการของผู้ป่วยคือ........................................................................................................... .................... 
    ...................................................................................................... ........................................................ 
    ............................................................................................................................. ................................. 
    ............................................................................................................................................................. . 
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ค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 6.2 
 
1. อาการของผู้หญิงที่เป็นเทอร์เนอร์ซินโดรม 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. .......................... 
....................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
2. อาการของผู้ชายที่เป็นไคลน์เฟลเตอร์ 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. .......................... 
....................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
3. อาการของผู้ชายที่เป็นดับเบิลวายซินโดรม 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. .......................... 
....................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
4. ลักษณะเป็นชาย แต่มีบางอย่างคล้ายหญิง เช่น เต้านมโต และส่วนมากเป็นหมัน เป็นลักษณะที่มี 
   โครโมโซมเพศแบบใด 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. .......................... 
................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ..................................................................... 
5. โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศมีอะไรบ้าง 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. .......................... 
....................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
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บัตรค ำถำมที่ 6.2 
เรื่อง  สรุปผังมโนทัศน์ควำมผิดปกติของโครโมโซม 

 วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103       เรื่อง  สรุปผังมโนทัศน์ควำมผิดปกติของโครโมโซม 
 ชื่อ-สกุล................................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี............... 

 ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนสรุปเนือ้หาเร่ืองความผิดปกตขิองโครโมโซมในรูปแบบของผงัมโนทศัน์ 

(วาดภาพผังมโนทัศน์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 5 ขยำยควำมรู้ 
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 6 

 
วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
เรื่อง ควำมผิดปกติของโครโมโซม จ ำนวน 10 ข้อ 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวแล้วกาเครื่องหมายกากบาท (X)  
   ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. โครโมโซมในคนที่มีโครโมโซมเพศผิดปกติแสดงออกเป็นหญิง  คือข้อใด 
 ก.  XX       

ข.  XO       
ค.  XXY      
ง.  XYY 

2. โครโมโซมของคนที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเป็นดังนี้ 

 

  โรคทางพันธุกรรมนี้เกิดจากข้อใด 
ก.  การเกิดพันธุ์ผสม 
ข.  การถ่ายทอดโครโมโซม 
ค.  การไม่แยกจากกันของโครโมโซมขณะมีการแบ่งเซลล์ 

  ง.  การมีจ านวนโครโมโซมเพ่ิมข้ึนขณะมีการแบ่งเซลล์ 
 

ขั้นที่ 6 ประเมินผล 
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3. โครโมโซมของเด็กเพศหญิงที่มีความผิดปกติทางร่างกาย คือ หางตาชี้ขึ้น ลิ้นจุกคับปาก ศีรษะแบน  
   หัวใจพิการแต่ก าเนิด เป็นแบบใด 

ก.  46 + XO     
ข.  45 + XX     
ค.  44 + XO 
ง.  47 + XXX 

4. กรณีใดมีอัตราเสี่ยงต่อการมีลูกกลุ่มอาการดาวน์สูงที่สุด 
ก.  เมื่อมีลูกคนแรก 
ข.  แม่อายุมากกว่า 35 ปี 
ค.  แม่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี 
ง.  เมื่อมีลูกมาแล้ว 4 คน 

5. โรคปัญญาอ่อนชนิดกลุ่มอาการดาวน์ มีความเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด 
 ก.  ยีนเด่น     
  ข.  ยีนด้อย 
 ค.  โครโมโซมเพศ     
  ง.  โครโมโซมร่างกาย 
6. โครโมโซมคู่ที่ 5  ผิดปกติไป 1 โครโมโซม จะเกิดอาการใด 
 ก.  กลุ่มอาการคริดูชาต์ 
 ข.  กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ 
 ค.  กลุ่มอาการดาวน์ 
 ง.  กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ 
7.  ลูกชายที่แสดงกลุ่มอาการดาวน์ เกิดจากการผสมเซลล์สืบพันธุ์ของแม่และพ่อที่มีจ านวนโครโมโซม 
    เป็นข้อใด 

ก.  22X  ผสมกับ  23Y 
ข.  22X  ผสมกับ  22Y 
ค.  23X  ผสมกับ  22Y    
ง.  23X  ผสมกับ  23Y 
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8. สาเหตุของกลุ่มอาการดาวน์คืออะไร 
  ก.  มียีนผิดปกติ 
  ข.  สิ่งแวดล้อมและยีนเป็นสาเหตุร่วมกัน 
  ค.  มีความผิดปกติเกิดข้ึนที่โครโมโซม  
 ง.  มีโครโมโซมร่างกายเกิน 1 โครโมโซม 
9. อาการของโรคใดที่คนไข้มีเสียงร้องแหลมคล้ายเสียงแมวร้อง 
 ก.  กลุ่มอาการดาวน์ 
 ข.  กลุ่มอาการคริดูชาต์ 
 ค.  กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ 
 ง.  กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ 
10. ผู้ป่วยเป็นเพศหญิง มีลักษณะตัวเตี้ย กระดูกอกกว้างแบน หัวนมห่าง ที่บริเวณคอมีพังผืดกางเป็นปีก 
     ไม่มีประจ าเดือน เป็นหมัน และมีจ านวนโครโมโซม 45 โครโมโซม เพราะมีโครโมโซม X โครโมโซมเดียว 
     ผู้ป่วยนีจ้ะเกิดอาการใด 
 ก.  กลุ่มอาการดาวน์ 
 ข.  กลุ่มอาการคริดูชาต์ 
 ค.  กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ 
 ง.  กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ 
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บัตรน ำควำมรู้ไปใช้ 
เรื่อง ป้องกันไม่ให้ลูกเป็นดำวน์ซินโดรมได้อย่ำงไร 

 
ภาพที ่6.16  ลักษณะโดยทั่วไปของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม 
(ที่มาของภาพ : //www.amarinbabyandkids.com/down-syndrome/) 

 
 

              ปัจจัยเสี่ยงของการมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรมมีเท่ากันทุกคน แต่อัตราความเสี่ยงจะสูงหรือต่ าขึ้น
นั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุของมารดาขณะตั้งครรภ์ มีประวัติมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรม หรือมี
ความผิดปกติในโครโมโซมของพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย เป็นต้น รวมถึงหญิงที่ตั้งครรภ์เมื่อ
อายุเท่ากับหรือมากกว่า 35 ปี จะมีความเสี่ยงสูงถึง 1 ใน 270 ราย ซึ่งสูงกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่อายุน้อย แต่
ก็ไม่ได้หมายความว่า หญิงตั้งครรภ์ที่อายุน้อยจะไม่มีโอกาสคลอดลูกเป็นดาวน์ซินโดรม เพราะหญิงที่มี
อายุน้อยก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะคลอดลูกเป็นดาวน์ซินโดรมสูงถึง 1 ใน 1,000 ราย 

ค ำถำม  

ให้นักเรียนสรุปหลักการป้องกันการให้ก าเนิดบุตรที่มีอาการดาวน์  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

ขั้นที่ 7 น ำควำมรู้ไปใช้ 

ปัจจัยเสี่ยงการมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรม 
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กระดำษค ำตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน   

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ชุดที่ 6 เรือ่ง ควำมผดิปกติของโครโมโซม 
 

ชื่อ……………………………………………….ชั้น……………เลขที่…………… 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน 
ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
1     1     
2     2     
3     3     
4     4     
5     5     
6     6     
7     7     
8     8     
9     9     
10     10     

   ผลกำรทดสอบ/ผลกำรประเมิน   

กำรทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ผลกำรประเมิน 
ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ก่อนเรียน 10      
หลังเรียน 10      

     เกณฑ์กำรประเมิน  

  คะแนน 9-10 หรือ ร้อยละ 90 – 100  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
คะแนน 7-8   หรือ ร้อยละ 70 – 80   อยู่ในเกณฑ์ ดี  
คะแนน 5-6   หรือ ร้อยละ 50 – 60   อยู่ในเกณฑ์ พอใช้  
คะแนน 0-4   หรือ ร้อยละ   0 – 40   อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง 
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แบบบันทึกผลกำรเรียนรู้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
ชุดที่ 6  เร่ือง ควำมผิดปกติของโครโมโซม 

 
กลุ่มที่............ชื่อกลุ่ม.................................. ห้อง.......... 

ประธำนกลุ่ม............................................................................................................ 
เลขำนุกำรกลุ่ม......................................................................................................... 

เลข
ที ่

ช่ือ - สกุล 
ผลการประเมิน / คะแนน 

รวม 
คะแนน 

การทดสอบ บัตรค าถาม บัตรกิจกรรม ค าถาม/ 
ก่อน หลัง ผลตา่ง 6.1 6.2 6.1 6.2 กิจกรรม 
10 10  5 5 5 5 20 

          
          
          
          
          
          
          
          

รวม         
เฉลี่ย         
ร้อยละ         

 
จำกผลกำรเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชุดที่ 6  เร่ือง ความผิดปกติของโครโมโซม  
ของกลุ่มที่.................................. พบว่า 
 ผลการทดสอบก่อนเรียน............................................................. 
 ผลการทดสอบหลังเรียน............................................................. 
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แนวค ำตอบบัตรทบทวนควำมรู้ 

เรื่อง  ส่วนประกอบของโครโมโซม 
 

วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103       เรื่อง ส่วนประกอบของโครโมโซม 
 ชื่อ-สกุล .................................................. ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ..................เลขท่ี .............. 

 

ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนศกึษาภาพท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้แล้วตอบค าถาม 

 
                           ภาพที่ 6.1 สว่นประกอบของโครโมโซม 
                          (ที่มาของภาพ : www.il.mahidol.ac.th/course/dna/chapter/chapt) 

ค ำถำม 

1. โครโมโซมพบได้ท่ีส่วนประกอบใดของเซลล์ 
ค ำตอบ  นิวเคลียส 
2. องค์ประกอบที่ส าคัญของโครโมโซม มีอะไรบ้าง 
ค ำตอบ  DNA  และ โปรตีน 
3. โครโมโซมของคนเรา แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
ค ำตอบ  โครโมโซมร่างกาย (Autosome) และโครโมโซมเพศ (Sex chromosome) 
  
 
 

http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/27/contents/chapt.html
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แนวค ำตอบบัตรค ำถำมที่ 6.1 
เรื่อง ควำมผิดปกติของโครโมโซม 

 วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103       เรื่อง ควำมผิดปกติของโครโมโซม 
 ชื่อ-สกุล................................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี............... 

 ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนศกึษาภาพท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้แล้วตอบค าถาม 

                      
                           ก.                                                      ข. 
        ภาพที ่6.2 โครโมโซมของมนุษย ์
       (ที่มาของภาพ : www.il.mahidol.ac.th/course/dna/chapter/chapt) 

ค ำถำม 
1. ภาพใดเป็นภาพโครโมโซมที่ปกติของคนเรา  เพราะเหตุใด 
ค ำตอบ  ภาพ ก. เพราะ มีจ านวนครบ 23 คู่ หรือ  46 แท่ง  

2. ภาพใด เป็นภาพโครโมโซมที่ผิดปกติ เพราะเหตุใด 
ค ำตอบ  ภาพ ข. เพราะ คู่ท่ี 21 มีโครโมโซมเกินมา 1 แท่ง รวมทั้งสิ้น 47 แท่ง  

3. จากค าตอบของข้อที่ 2 ต าแหน่งที่ผิดปกติ เป็นโครโมโซมร่างกาย หรือโครโมโซมเพศ 
ค ำตอบ  โครโมโซมร่างกาย 

4. จากค าตอบของข้อที่ 2 จะท าให้เกิดผลอย่างไร 
ค ำตอบ  จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม 
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แนวค ำตอบแบบบันทึกผลกำรท ำกิจกรรมที่ 6.1 
 

วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103   เรื่อง ควำมผิดปกติของโครโมโซมร่ำงกำย 
ชื่อ-สกุล .............................................................. ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ..................เลขท่ี ............... 

 1. กลุ่มอาการ กลุ่มอาการดาวน์   (Down’s syndrome) 
         สาเหตุ   เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมา 1 โครโมโซม ท าให้มีโครโมโซม 47 โครโมโซม  

  อาการของผู้ป่วย คือ  ในระยะแรกเกิดจะมีตัวอ่อนปวกเปียก ศีรษะแบน ดั้งจมูกแบน ตาห่างฃ 

        และหางตาชี้ขึ้นบน ใบหูผิดรูป ปากปิดไม่สนิท มีลิ้นจุกปาก นิ้วมือสั้นและป้อม เส้นลายมือขาด 

       ที่เท้ามีช่องกว้างระหว่างนิ้วหัวแม่เท้าและนิ้วชี้ อาจมีหัวใจพิการแต่ก าเนิด ปัญญาอ่อน การสร้าง 

       เซลล์สืบพันธุ์ผิดปกติ  อายุสั้น   
 

 2. กลุ่มอาการ กลุ่มอาการคริดูชาต์  (Cri–du–chat syndrome)                                       

  สาเหตุ เกิดจากส่วนของแขนข้างสั้นของโครโมโซมคู่ที่ 5 หายไป 1 โครโมโซม 

  อาการของผู้ป่วย คือ มีศีรษะเล็กกว่าปกติ หน้ากลม ใบหูต่ ากว่าปกติ ตาห่าง มีอาการปัญญาอ่อน 

        มีเสียงแหลมเล็กคล้ายเสียงแมวร้อง  

           

 3. กลุ่มอาการ กลุ่มอาการพาทัวซินโดรม (Patau Syndrome) 
  สาเหตุ เกิดความผิดปกติ คือ ผู้ป่วยจะมีโครโมโซม 47 โครโมโซม โดยมีโครโมโซมคู่ที่ 13 เกินมา 
        1 โครโมโซม มีอัตราการเกิดประมาณ 1 ต่อ 5,000 ของเด็กแรกเกิด  

  อาการของผู้ป่วย คือ มีอาการปากแหว่ง เพดานโหว่ หูหนวกและมักมีนิ้วเกิน อาจตาพิการ 

        และผิดปกติท่ีหัวใจ เด็กท่ีอยู่ในกลุ่มอาการนี้มักจะเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดหรือมีอายุสั้นมาก 

        (อายุประมาณ 3 ปี) และมีแนวโน้มว่าจะพบในแม่ที่อายุมากเช่นเดียวกับกลุ่มอาการดาวน์ 
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เฉลยค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 6.1 
 
1. ความพิการแต่ก าเนิดมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง 
ค ำตอบ  การติดเชื้อ ยาหรือสารเคมีบางชนิด ความผิดปกติของหน่วยพันธุกรรม 
 
2. ทารกท่ีคลอดมาแล้วมีความพิการแต่ก าเนิด แสดงว่าขณะตั้งครรภ์แม่อาจติดเชื้อโรคชนิดใดบ้าง 
ค ำตอบ เชื้อโรคหัดเยอรมัน เชื้อโรคซิฟิลิส เชื้อโรคโกโนเรีย เชื้อโรคเอดส์ 
 
3. เชื้อไวรัส HIV ท าให้เกิดโรคอะไร และเชื้อโรคนี้สามารถถ่ายทอดจากแม่ไปยังลูกได้โดยทางใด 
ค ำตอบ โรคเอดส์ และเชื้อโรคนี้สามารถถ่ายทอดจากแม่ไปยังลูกได้ทางกระแสเลือด โดยทารก 
ได้รับเชื้อนี้จากแม่ที่เป็นโรคเอดส์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 
 
4. ยาหรือสารเคมีบางชนิดก็เป็นสาเหตุของความพิการแต่ก าเนิดของทารก ดังนั้นแม่ที่ก าลังตั้งครรภ์ 
   ควรระมัดระวังในเรื่องใดบ้าง 
ค ำตอบ ไม่ควรซื้อยามากินเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ และควรหลีกเลี่ยงการสูดดม หรือกินสารใด ๆ  
ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
5. โครโมโซมในเซลล์ร่างกายมีก่ีคู่ และในเซลล์สืบพันธุ์มีกี่แท่ง 
ค ำตอบ  22 คู่ และ 2 แท่ง 
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แนวค ำตอบแบบบันทึกผลกำรท ำกิจกรรมที่ 6.2 
 

วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103   เรื่อง ควำมผิดปกติของโครโมโซมเพศ 
ชื่อ-สกุล .............................................................. ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ..................เลขท่ี ............... 

 
1. กลุ่มอาการ กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter’s syndrome) 

 สาเหตุ เนื่องจากมีโครโมโซมผิดปกติ คือ โครโมโซมเพศแบบ XXY ท าให้มีจ านวนโครโมโซม 47 

     โครโมโซม ซึ่งเกินกว่าคนปกติ 1 โครโมโซม (ในบางกรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อาจมีโครโมโซมถึง 48 

     โครโมโซม เพราะมีโครโมโซมเพศ แบบ XXXY) 

 อาการของผู้ป่วย คือ มีลูกอัณฑะเล็กมาก เป็นหมัน แขนยาวขายาว เต้านมโตผิดปกติ ไม่มีความ 

    ต้องการทางเพศ และสมรรถภาพทางเพศลดน้อยลงมาก 

 
2. กลุ่มอาการ กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ (Turner’s syndrome) 

 สาเหตุ มีโครโมโซมเพศ คือ โครโมโซม x เพียงโครโมโซมเดียว  

 อาการของผู้ป่วย คือ ตัวเตี้ย หน้าอกกว้าง ไม่มีประจ าเดือน เป็นหมัน ปัญญาอ่อนใบหูรูปร่างผิดปกติ 

    แนวผมต่ า 
 
3. กลุ่มอาการ กลุ่มอาการดับเบิลวาย  

 สาเหตุ เป็นความผิดปกติที่พบในเพศชาย ซึ่งเกิดจากการที่โครโมโซมเพศเป็น XYY  คือ 

    มีโครโมโซม Y เพ่ิมมา 1 โครโมโซม 

 อาการของผู้ป่วย คือ มีรูปร่างสูงกว่าปกติ  มีอารมณ์รุนแรง  โมโหง่าย  อวัยวะเพศเจริญได้ดี  

    และไม่เป็นหมัน 
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เฉลยค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 6.2 
 
1. อาการของผู้หญิงที่เป็นเทอร์เนอร์ซินโดรม 
ค ำตอบ ตัวเตี้ย หน้าอกกว้าง ไม่มีประจ าเดือน เป็นหมัน ปัญญาอ่อนใบหูรูปร่างผิดปกติ  แนวผมต่ า 
 
2. อาการของผู้ชายที่เป็นไคลน์เฟลเตอร์ 
ค ำตอบ มีลูกอัณฑะเล็กมาก เป็นหมัน แขนยาวขายาว เต้านมโตผิดปกติ ไม่มีความต้องการทางเพศ 
และสมรรถภาพทางเพศลดน้อยลงมาก 
 
3. อาการของผู้ชายที่เป็นดับเบิลวายซินโดรม 

ค ำตอบ มีรูปร่างสูงกว่าปกติ  มีอารมณ์รุนแรง  โมโหง่าย  อวัยวะเพศเจริญได้ดี  และไม่เป็นหมัน 

 

4. ลักษณะเป็นชาย แต่มีบางอย่างคล้ายหญิง เช่น เต้านมโต และส่วนมากเป็นหมัน เป็นลักษณะที่มี 
   โครโมโซมเพศแบบใด 
ค ำตอบ มีโครโมโซม X เกินมาจากปกติ เช่น XXY, XXXY 
 
5. โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศมีอะไรบ้าง 
ค ำตอบ กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์  กลุ่มอาการดับเบิลวาย  กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ กลุ่มอาการ XXXXY  
และกลุ่มอาการไทรโซมี X 
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แนวค ำตอบบัตรค ำถำมที่ 6.2 
เรื่อง  สรุปผังมโนทัศน์ควำมผิดปกติของโครโมโซม 

 วิชำ  ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103       เรื่อง  สรุปผังมโนทัศน์ควำมผิดปกติของโครโมโซม 
 ชื่อ-สกุล................................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี............... 

 ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนสรุปเนือ้หาเร่ืองความผิดปกตขิองโครโมโซมในรูปแบบของผงัมโนทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ตามความคิดของนักเรียน ให้อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 

 
 

ควำมผิดปกติของโครโมโซม 

โครโมโซมร่ำงกำย โครโมโซมเพศ 

ลดโครโมโซม 
 

เพิ่มโครโมโซม 
 

โครโมโซมขาดหายไป
บางส่วน 

 

เพิ่มโครโมโซม 
 

- อาการดาวน ์
Down, s syndrome 
- อาการพาเทา 
(Patau's syndrome) 
- อาการเอ็ดเวิรด์ 
(Edward’s 
Syndrome) 

อาการคริดซูาต ์
Cri-du-chat 
syndrome 

- อาการไคลนเ์ฟลเตอร ์
(Klinefelter, s 
syndrome) 
- อาการดับเบิลวาย 
(Double Y syndrome 
- อาการทริปเปิลเอกซ ์
(Triple X syndrome) 
 
 

อาการเทอเนอร ์
(Turner, s syndrome) 
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แนวตอบบัตรน ำควำมรู้ไปใช้ 
เรื่อง ป้องกันไม่ให้เป็นดำวน์ซินโดรมได้อย่ำงไร 

 
 

 
             ปัจจัยเสี่ยงของการมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรมมีเท่ากันทุกคน แต่อัตราความเสี่ยงจะสูงหรือต่ าขึ้น
นั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุของมารดาขณะตั้งครรภ์ มีประวัติมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรม หรือมี
ความผิดปกติในโครโมโซมของพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย เป็นต้น รวมถึงหญิงที่ตั้งครรภ์เมื่อ
อายุเท่ากับหรือมากกว่า 35 ปี จะมีความเสี่ยงสูงถึง 1 ใน 270 ราย ซึ่งสูงกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่อายุน้อย แต่
ก็ไม่ได้หมายความว่า หญิงตั้งครรภ์ที่อายุน้อยจะไม่มีโอกาสคลอดลูกเป็นดาวน์ซินโดรม เพราะหญิงที่มี
อายุน้อยก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะคลอดลูกเป็นดาวน์ซินโดรมสูงถึง 1 ใน 1,000 ราย 

ค ำถำม  
ให้นักเรียนสรุปหลักการป้องกันการให้ก าเนิดบุตรที่มีอาการดาวน์  
ค ำตอบ   1. ชาย-หญิงก่อนแต่งงานกันต้องดูประวัติเครือญาติของแต่ละฝ่ายว่ามีประวัติการเป็นอาการ 
               ดาวน์หรือไม่ ถ้ามีก็ต้องมีความระมัดระวังเพ่ิมขึ้น เช่น ต้องตรวจเช็คโครโมโซมอย่างละเอียด 
              เมื่อตั้งครรภ์ 
           2. หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์เมื่ออายุเกิน 35 ปี 
           3. รีบไปฝากครรภ์เมื่อทราบว่าตนเองตั้งครรภ์  
 

ปัจจัยเสี่ยงกำรมีลูกเป็นดำวน์ซินโดรม 
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เฉลยแบบทดสอบชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ชุดที่ 6  เรื่อง ควำมผิดปกติของโครโมโซม 

 
           เฉลยก่อนเรียน          เฉลยหลังเรียน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ เฉลย 
1 ค 
2 ข 
3 ข 
4 ง 
5 ข 
6 ค 
7 ก 
8 ค 
9 ข 
10 ง 

ข้อที ่ เฉลย 
1 ข 
2 ค 
3 ข 
4 ข 
5 ง 
6 ก 
7 ค 
8 ง 
9 ข 
10 ค 
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