THAI

NEED MORE INFORMATION?
Tear off this section and mail to:

Genetic Alliance Australia
C/- Garvan Institute of Medical Research
Level 6, 384 Victoria Street
Darlinghurst NSW 2010 Australia

I would like more information on:

c

The following genetic condition/syndrome/disease

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c

How I can contact others with the following
condition/syndrome/disease

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c How I can make a bequest to Genetic Alliance

GENETIC ALLIANCE AUSTRALIA

มีวตั ถุประสงค์:

จัดหาความสนับสนุนฐานเพื่อนให้แก่ครอบครัวและ
บุคคลทีม่ ผี ลจากภาวะทางกรรมพันธุ์
จัดหาแหล่งติดต่อให้แก่ครอบครัวทีม่ ผี ลจากภาวะทาง
กรรมพันธุท์ หี่ ายากมากจนไม่มกี ลุม่ สนับสนุนให้
อ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อกับกลุม่ สนับสนุนโดย
เฉพาะไห้แก่ครอบครัวที่มีปัญหาภาวะทางกรรมพันธุ์
อย่างเจาะจง
จัดประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกลุม่ สนับสนุน
ทีเ่ กีย่ วกับบริการทีม่ ใี ห้ในชุมชน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาวะทางกรรมพันธุ์แก่เจ้า
หน้าทีท่ างการแพทย์และการอนามัยและชุมชน
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานของรัฐบาลทั้งของรัฐบาล
เฟเดอรัลและของรัฐ ในประเด็นส�ำคัญๆ ที่เกี่ยวกับ
ภาวะทางกรรมพันธุแ์ ละบริการให้ความช่วยเหลือ

GENETIC ALLIANCE AUSTRALIA

C/- Garvan Institute of Medical Research
Level 6, 384 Victoria Street
Darlinghurst NSW 2010 Australia
โทรศัพท์: +61 2 9295 8359
โทรสาร: +61 2 9295 8181
อีเมล์: info@geneticalliance.org.au
ผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษควรติดต่อกับเราโดยผ่านบริการ
ล่ามทางโทรศัพท์ (TIS) หมายเลข 131 450

www.facebook.com/GeneticAllianceAustralia
(or search for Genetic Alliance Australia)
@GeneticAll_AU

www.geneticalliance.org.au

Australia

c

Other ways I can contribute to Genetic Alliance
Australia
How did you hear about us?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Funded by:

ABN 83 594 113 193 | ACN 168918625 | Registered Charity CFN 15481

พิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ 2016

เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ได้รับผลจากภาวะทางกรรมพันธุ์ทั้งทางตรง
และทางอ้อมทั่วเขตออสเตรเลเซีย

Genetic Alliance Australia เป็นองค์กรการกุศลทีจ่ ด
ทะเบียนหักภาษีได้ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2531 เพือ่ ให้ความ
ช่วยเหลือและข้อมูลแก่บคุ คลและครอบครัวทีไ่ ด้รบั ผลจาก
ภาวะทางกรรมพันธุ.์

ภาวะทางกรรมพันธุค์ อื อะไร?

ยีนท�ำหน้าที่ก�ำหนดการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายของ
เรา เป็นส่วนที่ก�ำหนดรูปลักษณะร่างกายของเราและยังท�ำหน้าที่
ควบคุมให้อวัยวะภายในร่างกายของเราท�ำงานอย่างถูกต้องด้วย
มีจ�ำนวนยีนที่คาดคะเนได้ทั้งหมด 20,000-25,000 ยีนที่ท�ำหน้าที่
เป็นแม่พิมพ์ในการวางรากฐานโปรตีนทั้งหมดในร่างกายของเรา
(DNA) ยีนถูกบรรจุอยู่ในโครโมโซม 23 คู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์
ทั้งหมดของเรา
บางครั้งยีนมีการผันแปร - เหมือนการสะกดผิด - ที่ขัดขวางข้อความ
รหัสของยีน การผันแปรในรหัสที่ท�ำให้ยีนท�ำงานไม่ถูกต้อง (ผิด
พลาด) เรียกว่าการกลายพันธุ์
และอาจโดยทางตรงหรือทางอ้อม
สามารถก่อให้เกิดภาวะต่างๆ ได้
เป็นจ�ำนวนมาก การผันแปร
อาจเกิดขึ้นโดยฉับพลัน (โดยไม่รู้
สาเหตุ) หรือถ่ายทอดจากการ
สืบพันธุ์ ประมาณ 6,000 ของ
ภาวะทางกรรมพันธุ์มีสาเหตุจากการที่ยีนเปลี่ยนแปลง และอาจเกิด
ขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่ามีประวัติครอบครัวมาก่อน

มีกี่ครอบครัวในเขตออสเตรเลเซียที่มีปัญหาภาวะ
ทางกรรมพันธุ?์
ประมาณครึ่งหนึ่งของการแท้งทารกทั้งหมดมีสาเหตุสืบเนื่องจาก
ความไม่สมดุลย์ของข้อมูลทางพันธุกรรมในทารกที่ก�ำลังพัฒนา
*การสัมนา International Human Genome Sequencing Consortium, 2547 (2004)

ในท�ำนองเดียวกันประมาณครึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนประชากรออสเตรเลีย ที่ช่วงหนึ่ง
ชองชี วิ ต จะเกิ ด อาการป่ ว ยเจ็ บ ที่ อ ย่ า ง
น้อยที่สุดส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากภาวะทาง
กรรมพันธุ์
กลุ่มใหญ่ สี่กลุ่มของภาวะทางกรรมพันธุ์
ได้แก่:
ภาวะจากยีนเดียว: (โมโนเจนิค) นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั คาด
คะเนว่าโรคภัยทีเ่ กิดแก่มนุษย์มากกว่า 10,000 โรค เป็นทีร่ จู้ กั กัน
ว่าเป็นประเภทโมโนเจนิค นัน่ ก็คอื มีสาเหตุจากความผิดพลาดอย่าง
เดียวในยีนเดียวในดีเอ็นเอมนุษย์ ซึง่ รวมถึง ธลาสซีเมีย, โรคโลหิต
จางเซลล์รปู เคียว, โรคเลือดไหลไม่หยุด, ซิสติค ไฟโบรซิส, โรค
เตย์ ซาคส์ และโรคฮันติงตัน
ภาวะโครโมโซม: ภาวะทีร่ จู้ กั มากกว่า 1,000 ภาวะ มีสาเหตุ
สืบเนื่องมาจากความผิดปกติของโครโมโซม หมายความถึงการ
เปลีย่ นแปลงไม่ทโี่ ครงสร้างก็ทจี่ ำ� นวนโครโมโซม ทัง้ นีร้ วมทัง้ ภาวะ
เช่น ดาวน์ซนิ โดรม, ทริเปิล เอ็กซ์ ซินโดรม, เทอร์เนอร์ ซินโดรม
และแฟรไจล์ เอ็กซ์ ซินโดรม
ภาวะไมโตคอนเดรีย: มีสาเหตุสบื เนือ่ งไม่จากการสืบทอดก็จากการ
เปลีย่ นแปลงในทันทีทนั ใดในดีเอ็นเอ ไมโตคอนเดรีย ซึง่ อาจท�ำให้
เกิดโรคหัวใจ โรคตับ โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจ อาการชัก
ปัญหาการมองเห็น/การได้ยนิ และอาการแทรกซ้อนอืน่ ๆ
ภาวะจากปัจจัยหลายอย่าง: อาการสามัญทางการแพทย์ อาทิ โรค
หัวใจ โรคเบาหวาน และโรคอ้วนไม่มสี าเหตุทางกรรมพันธุเ์ พียง
อย่างเดียว - มักจะเกีย่ วข้องกับผลจากยีนจ�ำนวนมากร่วมกับวิถี
การด�ำเนินชีวติ และปัจจัยทางสภาพแวดล้อม แม้วา่ ภาวะเหล่านี้
บ่อยครั้งมีผลต่อมากกว่าหนึ่งคนในครอบครัว แต่ก็ไม่มีแบบแผน
ทีเ่ ด่นชัดของการสืบทอดทางกรรมพันธุ์ จึงท�ำให้ยากในการทีจ่ ะ
ก�ำหนดการเสีย่ งต่อการสืบทอดหรือการส่งต่อภาวะเหล่านีข้ องคนเรา
ในปัจจุบันในออสเตรเลียท�ำการตรวจภาวะกรรมพันธุ์ได้ประมาณ
400 ประเภท การตรวจบางอย่างเพื่อตรวจยีนที่มีส่วนเกี่ยวกับโรค
ที่หายากในวัยเด็ก ในขณะเดียวกับที่อาจมีการตรวจสภาวะที่พัฒนา
ขึ้นในวัยผู้ใหญ่

Genetic Alliance Australia จะช่วยท่านได้อย่างไร?
การวินิจฉัยภาวะทางกรรมพันธุ์ของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เด็ก ก่อให้เกิดความเครียดเหลือล้นแก่ครอบครัว ครอบครัว

อาจรู้สึกต้องการความสนับสนุนเป็นการส่วนตัว ที่ให้ความเข้าใจ
อย่างเจาะจงตรงกับสถานการณ์ของตนโดยเฉพาะ ในขณะที่มี
กลุ่มให้ความช่วยเหลือที่ตั้งขึ้นส�ำหรับภาวะทางกรรมพันธุ์ในเขต
ภูมิภาคของออสเตรเลีย Genetic Alliance Australia อาจเป็น
แห่งที่ติดต่อได้เพียงแห่งเดียวส�ำหรับครอบครัวที่มีอาการที่หา
ยาก Genetic Alliance Australia จะ
พยายามอ�ำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อกับครอบครัว/บุคคลอื่นที่อยุ่ใน
สภาพอย่างเดียวกัน หรือคล้ายคลึง
กัน และ/หรือจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับ
กลุ ่ ม ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ระหว่ า ง
ประเทศ

Genetic Alliance Australia ยังจัดหา:

ความสนับสนุนฐานเพือ่ นและข่าวสาร และอ�ำนวยความสะดวก
ให้มคี วามสนับสนุนต่อเนือ่ งจากเจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ และกลุม่
สนับสนุนอืน่ ทีใ่ ห้ความสนใจให้แก่บคุ คล ครอบครัว
ฐานข้อมูลภาวะทางกรรมพันธุท์ หี่ ายากและรุนแรงมากกว่า 1,300
ประเภท
แหล่งข้อมูลทางด้านการศึกษา แผ่นข้อมูล บริการทางการแพทย์
เงินช่วยเหลือ และองค์กรทีใ่ ห้ความช่วยเหลืออืน่ ๆ
การสัมนาชีแ้ จงข้อมูล
แหล่งติดต่อในท้องถิน่ และภายในเขต
หนังสือจดหมายข่าวรายสามเดือน
วันข้อมูลประจ�ำปีสำ� หรับยีนผิดพลาด BRCA1/2
สัปดาห์รำ� ลึก ความผิดปกติของยีนประจ�ำปี
การประชุมปรึกษาหารือกันของครอบครัว
การรวมกลุม่ กันทางสังคม

MEMBERSHIP FORM
Genetic Alliance Australia is a community of people
supporting each other for a common cause. Membership
is not required to access information and support services.
If you would like to support us and receive our quarterly
newsletter, become a member today!
Membership type

c

Individual

c

Organisation

c

Professional

Surname: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Given Name: _____________________________________________________________________________________________________________________
Organisation: _____________________________________________________________________________________________________________
Address: _______________________________________________________________________________________________________________________
Suburb: __________________________________________________________ Postcode: _____________________________
Telephone: _______________________________________________________________________________________________________________________________
Mobile: ______________________________________________________________________________________________________________________
Email: ________________________________________________________________________________________________________________________
Fax: ____________________________________________________________________________________________________________________________
If Individual, please indicate your disorder:_____________________________________________________
If Professional, please state profession:_____________________________________________________________
Signature:_________________________________________________________________________________________________________________
Name of Signatory:_______________________________________________________________________________________________
(iN BLOCK LETTERS)

Membership

c

Individual – A$30

Donation:

c

(tax deductible if over $2)

Organisation – A$48
$_________________________

It is understood this information will be kept on a mailing list. Should you at
any time wish to be removed from our database, simply contact us.

Please make cheques payable to / post to:
Genetic Alliance Australia
C/- Garvan Institute of Medical Research
Level 6, 384 Victoria Street
Darlinghurst NSW 2010 Australia
EFT

BSB 032 131 Account Number: 117037
Name: Genetic Alliance Australia Limited
State payment details as follows: SURNAME, Initials,
Subscription and/or donations or both.

