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โรคทีเ่ ปนแตกำเนิด (congenital diseases) สวนใหญเปนโรคพันธุกรรม หรือเปนโรคกรรมพันธรุ บั ถายทอด
โดยตรงจากบรรพชน (inherited diseases/ hereditary diseases) โรคพันธุกรรมเหลานีอ้ าจตรวจวินจิ ฉัยไดจากการ
พบหนวยพันธุกรรมผิดปรกติปรากฏตั้งแตเปนตัวออนในครรภมารดา ในชวงอายุครรภตางๆ โดยการตรวจทาง
พันธุกรรมกอนคลอด ซึง่ ปจจุบนั ทำได ๔ วิธี
๑. การตรวจดวยคลืน่ เสียงความถีส่ งู (ultrasonography)
๒. การเจาะตรวจน้ำคร่ำ (amniocentesis)
๓. การเก็บตัวอยางวิลลัสรก (chrionic villus sampling; CVS)
๔. การตรวจเลือดหญิงมีครรภ (maternal blood test)

การตรวจดวยคลืน่ เสียงความถีส่ งู
วิธีนี้สามารถตรวจไดตั้งแตอายุครรภ ๑๑-๑๔
สัปดาห ประโยชนไดแก การบอกเพศทารก บอกความ
พิการทางกาย สภาพการเจริญเติบโตและบอกสุขภาพ
ทารก
การตรวจพิเศษที่เรียกวา nuchal translucency
ultrasound ตรวจในชวงอายุครรภ ๑๑-๑๔ สัปดาห
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ถาพบสารน้ำมากผิดปรกติบริเวณตนคอเด็กแสดงวา
เด็กเสีย่ งเกิดกลมุ อาการดาวน
การเจาะตรวจน้ำคร่ำ
ตรวจไดในชวงอายุครรภ ๑๕ – ๒๐ สัปดาหเพือ่
วิเคราะหลำดับดีเอนเอ สำรวจหาโฆรโมโสมผิดปรกติ
ทีเ่ ปนตัวปญหาโรคพันธุกรรม ไดผลบวก บอกโรคได
ประมาณรอยละ ๙๙ มีความเสีย่ งการแทงเพียงรอยละ
๐.๕ (๑ ใน ๒๐๐)
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ภาพภาวะโฆรโมโสมผิดปรกติ จากเอกสารเลขที่ ๑

(๑) ไตรสอมี ย ( trisomy) คื อ โฆรโมโสมที่ มี
ตัวประกอบตัวหนึง่ ๓ สำเนา (ปรกติมี ๒ สำเนา) พบใน
ผปู ว ยโรคตางๆ ไดแก
- กลุมอาการไตรสอมีย ๘: ทารกปญญา
ออน หนาผากโหนก ตา ลึกริมฝปากหนา หูกาง และ
นิว้ หงิก คมม. กลมุ อาการไตรสอมีย ซี
- กลมุ อาการไตรสอมีย ๑๑ คิว: พบไมบอ ย
ทารกมีลกั ษณะผิดปรกติหลายอยาง ไดแก มีรตู อ เชือ่ ม
บริเวณหนาหู ถุงน้ำดีเล็ก องคชาติจวิ๋ มดลูกสองเขา
ลูกตาเล็ก หัวใจ ปอดและสมองวิรปู มีอาการชักและ
การติดเชือ้ เปนๆหายๆ
- กลมุ อาการไตรสอมีย ๑๓: ทารกปญญา
ออน ระบบประสาทกลางวิรูปมาก เชน ไรสมองสวน
รับรูกลิ่น ไรสมองสวนหนา ใบหนาวิรูป ปากแหวง
เพดานโหว มีนวิ้ เกิน มีอวัยวะพิการโดยเฉพาะหัวใจและ
อวัยวะเพศ กระสวนหนังผิดปรกติ (dermal pattern
anomalies) คมม. Patau syndrome, trisomy D syndrome
- กลมุ อาการไตรสอมีย ๑๘: ทารกปญญา
อ อ น หั ว บุ ม หรื อ วิ รู ป แบบอื่ น คางจิ๋ ว หนั ง ตาตก
กระจกตาฝา หูหนวก หูอยตู ่ำ คอปกนิว้ สัน้ แผนกัน้ แบง
หัวใจหองลางพิการ มีถงุ เมคเฅล และวิรปู อืน่ ๆ คมม.
Edwards syndrome, trisomy E syndrome, กลุม
อาการไตรสอมียอี
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- กลมุ อาการไตรสอมีย ๒๑: รจู กั กันดีในชือ่
กลมุ อาการดาวน และมองโกลิสม มักพบในมารดา
อายุมาก ทารกปญญาออน ศีรษะแบน หนาสัน้ จมูกบี้
นิ้วสั้น และหวางนิ้วหัวแมมือหัวแมเทาหาง มักเปน
โรคอัลซไฮเมอรตอนชวงอายุ ๔๐ และ ๕๐ ป
- กลมุ อาการไตรสอมีย ๒๒: พบนอยมาก
ทารกปญญาออน รางแกรน หัวเล็ก หูวริ ปู และอยตู ่ำ
มีกอ นเนือ้ หรือรูหนาหู แองริมฝปากใตจมูกยาว คางเล็ก
หัวใจพิการแตกำเนิด องคชาติเล็ก ลูกอัณฑะไมลง
ถุงอัณฑะ
(๒) หนวยพันธุกรรมฉลาด (Intelligence gene)
ปจจุบนั ยังไมมขี อ มูลชัดเจน
การเก็บตัวอยางวิลลัสรก
โดยการเจาะผานหนาทอง หรือคอมดลูกดูดเก็บ
ตัวอยางเนือ้ รก เพือ่ ตรวจหาโฆรโมโสมผิดปรกติทบี่ อก
การเปนโรคกรรมพันธุ (Inherited diseases) ตางๆ
ทำในชวงอายุครรภ ๑๐-๑๓ สัปดาห ไดผลรอยละ
๙๘-๙๙
การตรวจเลือดแมขณะมีครรภ
ในชวงครรภ ๓ เดือนแรกการตรวจทีส่ ำคัญไดแก
- ตรวจระดับ pregnancy-associated plasma
protein-A และ human chorionic gonadotropin
ถาสูงผิดปรกติ ใหนกึ ถึงความผิดปรกติของโฆรโมโสมเด็ก
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- ตรวจ glucose tolerance test เพือ่ ดูความเสีย่ ง
โรคเบาหวานชวงตัง้ ครรภ (gestational diabetes)
(๒) ปจจุบนั การตรวจหาดีเอนเอนอกเซลลของ
ทารกในครรภ ที่ ล อ งลอยอยู ใ นกระแสเลื อ ดมารดา
(cell-free fetal DNA) เปนความกาวหนาที่ไดรับ
ความสนใจมาก เพราะสามารถตรวจไดตงั้ แตตงั้ ครรภ
ออนๆในไตรมาสที่ ๑ ผิดกับการเจาะตรวจน้ำคราหรือ
เก็บตัวอยางวิลลัสรก (CVS) ซึ่งจะทำไดตอเมื่อการ
ตัง้ ครรภอยใู นไตรมาสที่ ๒ ที่ ๓ การตรวจวิธนี ชี้ ว ย
หลีกเลี่ยงปญหาจริยธรรมทางเวชกรรมการตรวจเด็ก
ในครรภ การตรวจจะไดผลดีในชวงครรภ ๑๘-๒๐
สัปดาห ประโยชนทคี่ าดหวังไดแก
- การบอกเพศเด็กในครรภ เมือ่ พบโฆรโมโสม
Y มากบอกไดวา เด็กในครรภเปนชาย แตถา ไมพบโฆร
โมโสม Y เด็กจะเปนหญิง
- การตรวจลำดับดีเอนเอ เพือ่ หาความผิดปรกติ
ของทารก เชนตรวจพบโฆรโมโสมไตรราง ๒๑ จำนวน
มากในเลือดมารดาสุขภาพปรกติก็บอกไดวาทารก
เปนโรคกลมุ อาการดาวน อยางไรก็ดใี นปจจุบนั มีปญ
 หา
ดานผลทดสอบบวกเท็จ (รอยละ ๖๖) กับผลลบเท็จ
(๑ ใน ๙๐,๐๐๐) ดังนั้นจึงแนะนำวาควรทำการตรวจ
ยืนยันโดยวิธีเจาะตรวจน้ำคร่ำและหรือเก็บตัวอยาง
วิลลัส
- โฆรโมโสมผิดปรกติของภาวะอวน สายตาสั้น
หูตงึ ความโง ความฉลาด รูปลักษณ สูงต่ำ ดำขาว และ
สีผม เหลานี้เปนเรื่องที่อยูในความสนใจศึกษากัน
ในปจจุบนั

Prenatal Genetic Testing

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
๑. Osler E. Pandora’s baby: the new science
of predicting your child. Time August 22,
2016; p. 18-20.
๒. What Are prenastal Screening Tests?
From: http: www.healthline.com/health/
pregnancy/prenatal/#PrenatalDiagnostic
Tests6. เปดอานวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓. Prenatal diagnosis. Wikipedia, the free
encyclopedia. From: http: en.wikipedia.org/
wiki/Prenatal_diagnostic. เปดอานวันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๕๙

ขอแนะนำ
แมวาจะตรวจพบความผิดปรกติจากการตรวจ
กรองไดผลบวกแลว ยังจำเปนตองทำการตรวจวินจิ ฉัย
ใหแนนอน กอนตัดสินใจทำการแกไขเชนทำการหยุด
การตัง้ ครรภ
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