การเจาะท้ องเอานา้ คร่า เพือ่ เอาเซลล์ ออกมา

อัตราการแท้ งบุตรจากการตรวจนา้ คร่าเพือ่ หาความผิดปกติ

จะมีผลร้ ายอะไรหรือไม่

ของโครโมโซมในไตรมาสที่สอง
กำรแท้งบุตรจำกกำรตรวจน้ ำคร่ ำในไตรมำสที่สองเกิดขึ้น

น้ ำคร่ ำที่เรำเอำออกมำเพียงเล็กน้อย ไม่เป็ นอันตรำย ต่อทั้งแม่
และเด็ก กำรทำก็เป็ นเพียงใช้เข็มเจำะผ่ำนเข้ำไปดูดน้ ำคร่ ำออกมำ ทำ

ได้ น้อยกว่ำ 1% (ประมำณ 1:500 - 1:769) ซึ่งไม่แตกต่ำงอย่ำงมี

เสร็ จก็กลับบ้ำนได้ ไม่ตอ้ งอยู่ โรงพยำบำล แพทย์มกั แนะนำให้ทำช่วง

น้ ำคร่ ำ แต่อย่ำงไรก็ตำม ในสตรี ต้ งั ครรภ์ที่มีอำยุมำกกว่ำ 40 ปี เคยมี
เลือดออกระหว่ำงตั้งครรภ์ มีประวัติแท้งบุตรมำกกว่ำ 3 ครั้งในไตร

อำยุครรภ์ 16-18 สัปดำห์ ในรำยที่สงสัยว่ำจะมีควำมผิดปกติของทำรก
ในครรภ์เพรำะเป็ นช่วงที่ทำได้สะดวก และมีเวลำพอที่บิดำมำรดำของ
ทำรกจะมีเวลำคิดแก้ไขได้ทนั เริ่ มต้นแพทย์จะตรวจร่ ำงกำยโดยทัว่ ไป
ของผูต้ ้งั ครรภ์และใช้เครื่ องมือตรวจด้วยคลื่นเสี ยงที่เรี ยกว่ำ

อัลตร้ำ

ซำวด์ (Ultrasound) ดูท่ำของเด็ก กำหนดอำยุของเด็ก และตำแหน่ง
ของทำรก

เพื่อหำตำแหน่งที่ปลอดภัยของทำรกไม่ให้เกิดอันตรำย

ต่อจำกนั้นแพทย์จะเจำะท้องในตำแหน่งที่เหมำะสม ตำมข้อมูลที่ได้
จำกอัลตร้ำ-ซำวด์ และกำรตรวจร่ ำงกำย ดูดเอำน้ ำคร่ ำออกมำประมำณ
20 ซีซี หรื อ 4 ช้อนชำ ซึ่งจะไม่รู้สึกเจ็บมำกไปกว่ำกำรเจำะเลือด
ธรรมดำเลยเสร็ จแล้วก็กลับบ้ำนได้ โดยแพทย์จะนัดมำฟังผลต่อไป
น้ ำคร่ ำที่ดูดออกมำได้ ซึ่ งมี เซลล์ หรื อเนื้อเยื้อที่หลุดมำจำก
ผิวหนังของเด็กปะปนอยู่ จะถูกปั่ นให้เซลล์ตกตะกอน แล้วเอำเซลล์
ไปเลี้ยงให้มีกำรแบ่งตัวและเอำไปตรวจดูลกั ษณะโครโมโซม
(Chromosome) ส่วนน้ ำคร่ ำจะถูกนำไปตรวจหำควำมผิดปกติทำงเคมี
อย่ำงอื่นๆอีก

นัยสำคัญกับกำรแท้งบุตรในสตรี ต้ งั ครรภ์ทวั่ ไป ที่ไม่ได้มีกำรตรวจ

มำสรอบ เคยแท้งบุตรในไตรมำสที่ 2 หรื อเคยทำแท้ง ประวัติเหล่ำนี้
จะเป็ นปั จจัยให้มีโอกำสแท้งบุตรหลังเจำะน้ ำคร่ ำสูงขึ้นกว่ำสตรี ทวั่ ไป

บริษทั โครโมโซม แลบโบราทอรี่
เซ็นเตอร์ จากัด

การตรวจหาความผิดปกติ
ของโครโมโซมทารกในครรภ์

ประมำณ 2.4-3.0 เท่ำ

ข้ อจากัดของการตรวจ
กำรตรวจโครโมโซมของทำรกในครรภ์ไม่สำมำรถ จะวินิจฉัย ควำม
ผิดปกติของทำรกในครรภ์ที่เกิดจำกสำเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจำกควำม
ผิดปกติของโครโมโซม เช่นปั ญญำอ่อน ที่ไม่ทรำบสำเหตุ หัวใจพิกำร
แต่กำเนิด ปำกแหว่งเพดำลโหว่ เป็ นต้น

บุคคลทีค่ วรพบแพทย์ เพือ่ รับการปรึกษา
1. มำรดำอำยุ 35 ปี หรื อมำกกว่ำนั้น
2. ลูกคนก่อนเป็ นปั ญญำอ่อน ที่มีโครโมโซมผิดปกติ
3. ลูกคนก่อนมีอวัยวะผิดปกติโดยไม่ทรำบสำเหตุ
4. แท้งบุตรบ่อย (ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป)
5. ได้รับรังสี เอกซเรย์ (X-ray) มำกเกิน
6. ลูกคนก่อนมีควำมผิดปกติทำงกรรมพันธุ์
7. ลูกคนก่อนมีควำมผิดปกติจำกกำรไม่มีกะโหลกศีรษะ
หรื อควำมผิดปกติของช่องไขสันหลัง

โทรศัพท์ : 02-241-4918, 243-7658,
668-3559

บริษัท โครโมโซม แลบโบราทอรี่ เซ็นเตอร์ จากัด

โทรสาร: 02-668-3740

100/58 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300

Website: www.chromosomecenter.co.th

โทร. 0-2241-4918, 0-2243-7658 แฟกซ์ 0-2668-3740
การเจาะนา้ คร่ า

CHROMOSOME CENTER

อีเมลล์ chromosomecenter@hotmail.com

Chromosome
ร่ ำงกำยของมนุษย์ประกอบด้วย อวัยวะต่ำงๆ เช่น แขน ขำ ตับ และ
หัวใจ เป็ นต้น ในแต่ละอวัยวะประกอบด้วยหน่วยเล็ก ๆ เรี ยกว่ำเซลล์
(Cell) เซลล์ของอวัยวะต่ำง ๆ จะมีลกั ษณะหน้ำที่ และกำรทำงำน
แตกต่ำงกันไป เรำยังเข้ำใจได้ไม่ท้ งั หมดว่ำอะไรเป็ นสิ่ งกำหนดให้มี
ควำมแตกต่ำงทั้งรู ปร่ ำง และกำรทำงำนของเซลล์ ในอวัยวะเหล่ำนั้น
เรำพบว่ำภำยใต้เซลล์มีกอ้ นเล็ก ๆ มีสีทึบอยู่ ซึ่งเรำเรี ยกว่ำนิวเคลียส
ในบริ เวณนิวเคลียสนั้นจะมีเส้นสำยเล็ก ๆ เต็มไปหมด เรำเรี ยกว่ำ
โครโมโซม (Chromosome) เซลล์ทุก ๆ เซลล์แม้รูปร่ ำงและหน้ำที่จะ
ไม่เหมือนกันแต่ในนิวเคลียสจะมีโครโมโซมที่เหมือนกันโดยปกติ
โครโมโซมจะอยูเ่ ป็ นคู่ ๆ ของคนเรำจะ มี 23 คู่(46 แท่ง) โดยแยกเป็ น
โครโมโซมที่กำหนด เพศชำย (XY) และเพศหญิง (XX) 1 คู่ ใน
โครโมโซมแต่ละเส้นจะมีหน่วยงำนเล็กๆ เรี ยงอยู่ เรำเรี ยกว่ำ ยีน
(Gene)

Normal Karyotype [46, XY]
แต่ละ (Gene) จะเป็ นตัวกำรกำหนดลักษณะรู ปร่ ำง และอวัยวะต่ำงๆ
ของคนรวมทั้ง สี ผิว สี ผม สี ตำ ควำมสูง ควำมเฉลียวฉลำด
ควำมสำมำรถบำงอย่ำง เป็ นต้น เรำยังไม่ทรำบทั้งหมดว่ำ ยีนใด
ควบคุมลักษณะใด เรำทรำบแต่เพียงบำงตำแหน่งเท่ำนั้น และถ้ำ
โครโมโซมมีมำกกว่ำ 23 คู่ ก็จะแสดงควำมผิดปกติออกมำ เช่น
โครโมโซมคูท่ ี่ 21

อายุเท่ าไหร่ ถือว่ ามาก?

Trisomy 21 (Down Syndrome)
ถ้ำมีโครโมโซมเกิน 3 อันในแต่ละเซลล์ ก็จะทำให้คนคนนั้นมีควำม
ผิดปกติทำงร่ ำงกำย คือ มีรูปร่ ำงเตี้ย มีต้ งั จมูกแบน ศีรษะแบน แก่เร็ ว
กว่ำอำยุและที่สำคัญจะพบร่ วมกับควำมเจริ ญของสมองด้อยกว่ำปกติ
ที่เรี ยกว่ำ คนปั ญญำอ่อน นอกจำกนี้ยงั อำจจะพบว่ำมีควำมพิกำรแต่
กำเนิดอย่ำงอื่นร่ วมด้วย เช่น มีลิ้นหัวใจพิกำร มีควำมอุดตันของลำไส้

ควำมผิดปกติน้ ีมีควำมเป็ นมำตั้งแต่กำรผสมกันของไข่และเชื้อของ
ผูช้ ำย หรื อที่เรี ยกกันว่ำ เป็ นมำแต่กำเนิด สตรี ทุกคนอำจมีโอกำส
คลอดบุตรที่มีลกั ษณะปั ญญำอ่อน โดยเฉพำะสตรี มีอำยุเกิน 35 ปี ขึ้น
ไป สตรี ที่มีอำยุนอ้ ย และไม่มีประวัติกำรมีเด็กปั ญญำอ่อนใน
ครอบครัว จะมีโอกำสน้อยกว่ำสตรี ที่มีอำยุมำก และมีประวัติดงั กล่ำว
ในครอบครัว

ในทำงกำรแพทย์ เรำพบว่ำสตรี ที่มีอำยุเกิน 35 ปี ขึ้นไปมีควำม
ผิดปกติของโครโมโซมของทำรกในครรภ์สูงกว่ำคนที่มีอำยุนอ้ ยกว่ำ
35 ปี และยิง่ อำยุสูงขึ้นไป ควำมผิดปกติกจ็ ะพบมำกขึ้นเป็ นเงำตำมตัว
ดังนี้
อำยุ 35 ปี มีควำมเสี่ ยง ร้อยละ 1
อำยุ 39 ปี มีควำมเสี่ ยง ร้อยละ 2
อำยุ 45 ปี มีควำมเสี ยง ร้อยละ 8

ถ้ าเราจะมีลูกตอนอายุมากเกินกว่ า 35 ปี
ทราบได้ อย่ างไรว่ า ลูกของเราทีอ่ อกมาจะผิดปกติหรือเปล่ า
ในทำงกำรแพทย์สมัยใหม่เรำมีวธิ ีทำให้ คือเรำจะเจำะเอำน้ ำคร่ ำไป
ตรวจ โดยในน้ ำคร่ ำจะมีเซลล์เด็กหลุดลอยออกมำ เรำเอำเซลล์ที่ได้ไป
เลี้ยงให้มีกำรแบ่งตัว แล้วเอำ โครโมโซม ของเซลล์เหล่ำนั้น มำศึกษำ
ดูวำ่ มีผิดปกติหรื อไม่ โดยใช้เวลำทั้งสิ้นประมำณ 2-3 สัปดำห์ ทำให้
เรำสำมำรถทรำบควำมผิดปกติของโครโมโซมของเด็กได้ก่อนที่เด็ก
จะเกิด หำกพบว่ำผลกำรตรวจผิดปกติ ท่ำนจะได้รับกำรชี้แจงถึง
ข้อมูลและรำยละเอียดต่ำงๆเกี่ยวกับควำมผิดปกติน้ นั ๆ
กำรตรวจ
วินิจฉัยก่อนคลอดจะทำให้คู่สมรสได้ขอ้ มูลเพื่อกำรตัดสิ นใจและช่วย
ในกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์ โดยมีกำรให้คำปรึ กษำทำงพันธุ์
กรรม (Genetic counseling) เป็ นสิ่ งช่วยสนับสนุน

