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เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ คุณพ่อคุณแม่ยอ่ มปรารถนาให้ลูกเกิดมามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ แต่ในภาวะความเป็ น
จริ งพ่อแม่หลายท่านอาจต้องเผชิญกับภาวะที่ลูกมีความผิดปกติ หรื อความพิการแต่กาเนิด ความเจริ ญก้าวหน้าทางการ
แพทย์ที่มีมากขึ้นในปัจจุบนั ทาให้สามารถวินิจฉัยความผิดปกติบางอย่างได้ต้ งั แต่ทารกอยูใ่ นครรภ์มารดารวมถึงการดูแล
รักษาทารกในปัจจุบนั ดีข้ นึ กว่าในอดีต อัตราทารกเสี ยชีวติ และพิการลดน้อยลง ทารกมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ นึ
ภาวะปั จจัยเสี่ ยงที่อาจมีผลให้ทารกมีความพิการแต่กาเนิดได้แก่มารดาอายุมากกว่า 35 ปี มารดาที่มีโรคประจาตัว
ทั้งก่อนการตั้งครรภ์และในระหว่างตั้งครรภ์เช่นภาวะเบาหวานรวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์
มารดาที่มีประวัติการใช้ยาบางชนิดระหว่างการตั้งครรภ์เช่นยากันชัก นอกจากนี้หากบิดา มารดา หรื อคนในครอบครัวมี
ความพิการแต่กาเนิดก็จะเพิม่ ความเสี่ ยงต่อทารกได้
สาเหตุของความพิการแต่กาเนิดสามารถแยกได้ ดงั นี้
1. ความผิดปกติของโครโมโซม ภาวะนี้เกิดจากการที่มีความผิดปกติของโครโมโซม โดยสาเหตุของความผิดปกติของ
โครโมโซมนั้นอาจเกิดจากฝ่ ายบิดาหรื อมารดาก็ได้ ปั จจัยที่มีผลให้ทารกมีความพิการแต่กาเนิดโดยเฉพาะอย่างยิง่ มารดาที่มี
อายุมากกว่า 35 ปี หรื อบิดามารดามีความผิดปกติของโครโมโซม ในที่น้ ีขอยกตัวอย่างโรคความผิดปกติของโครโมโซมที่
พบบ่อยได้แก่ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome)
ภาวะดาวน์ ซินโดรม (Down Syndrome)
กลุ่มอาการดาวน์หรื อ Down syndrome เป็ นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม
โดยทัว่ ไปเด็กจะมีศีรษะค่อนข้างเล็ก แบน ตาเฉี ยงขึ้น ใบหน้าค่อนข้างกลม ดั้งจมูกแบน ปากเล็ก ลิน้ มักยืน่ ออกมา
ตัวค่อนข้างเตี้ย มือสั้น ผูป้ ่ วยอาจมีภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิด หรื อโรคลาไส้อุดตัน ต่อมไทรอยด์ทางานผิดปกติ
ร่ วมด้วยเป็ นต้น นอกจากนี้ปัญหาที่สาคัญอีกอย่างในเด็กกลุ่มนี้คือพัฒนาการช้าทั้งทางด้านการนัง่ ยืน เดิน พูด
รวมถึงพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาหรื อที่เรี ยกว่า IQ
การวินิจฉัยทาได้โดยการตรวจโครโมโซมซึ่งพบว่าผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ของ ภาวะดาวน์ซินโดรมเกิดจาก
การมีจานวนโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมาหนึ่งแท่งหรื อที่เรี ยกว่า Trisomy 21 โรคนี้ไม่มีวธิ ีการรักษาให้หายขาด
เนื่องจากเป็ นความผิดปกติของโครโมโซม กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมอาจมีการทางานผิดปกติของระบบอื่นๆร่ วม
ด้วยได้
ดังนั้นการติดตามอาการและให้การรักษาโรคแทรกซ้อนที่พบร่ วมเป็ นสิ่ งสาคัญเช่นกัน การทาให้บิดา
มารดาของผูป้ ่ วยเข้าใจถึงธรรมชาติของโรค ภาวะแทรกซ้อน รวมถึงการพยากรณ์โรคเป็ นสิ่ งสาคัญ ดังนั้น
เป้ าหมายสาคัญของการดูแลเด็กกลุ่มนี้นอกจากในเรื่ องของสุขภาพทางกายแล้ว เป้ าหมายที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง
คือเพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

2. ความผิดปกติทเี่ กิดจากการได้ รับยา สารบางชนิดหรือเกิดจากการขาดสารอาหารบางชนิด เช่นภาวะการขาดกรดโฟลิก
อาจทาให้เกิดความผิดปกติของการปิ ดของท่อระบบประสาท (neural tube defect)
ภาวะความผิดปกติของการปิ ดของท่อระบบประสาทนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงเดือนแรกของการตั้งครรภ์
โรคในกลุ่มนี้ที่พบบ่อยสุดคือความบกพร่ องของกระดูกไขสันหลัง (spina bifida) ซึ่งมีถุงยืน่ ผ่านจากกระดูกไขสัน
หลังออกมาตามตาแหน่งที่บกพร่ องนั้นและภาวะกะโหลกศีรษะไม่ปิด (anencephaly)
ความบกพร่ องของกระดูกไขสันหลังซึ่งมีถุงยืน่ ผ่านจากกระดูกไขสันหลังออกมาตามตาแหน่ งทีบ่ กพร่ อง
( Spina bifida)
เป็ นความผิดปกติแต่กาเนิดที่เกิดจากจากแนวโค้งของกระดูกสันหลัง (vertebral arches) ทั้งสองด้านไม่
เชื่อมต่อกันระหว่างที่ทารกเจริ ญเติบโตในครรภ์ โดยมากมักเป็ นบริ เวณกระดูกสันหลังส่วนล่าง ช่องภายใน
กระดูกสันหลังเปิ ดออกจึงอาจทาให้มีถุงของเยือ่ หุม้ สมองยืน่ ออกมาได้ โดยในถุงที่ยนื่ ออกมานี้อาจมีน้ าเลี้ยง
สมองและไขสันหลังหรื ออาจมีบางส่วนของไขสันหลังออกมาด้วย ดังนั้นผูป้ ่ วยอาจมีความผิดปกติของระบบ
ประสาทร่ วมด้วยเช่นความผิดปกติการควบคุมระบบปั สสาวะทั้งนี้ข้ ึนกับความรุ นแรงของโรค
ในปัจจุบนั พบว่าปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญในการช่วยลดอุบตั ิการณ์การเกิดโรคนี้คือการให้มารดาก่อน
ตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์รับประทานกรดโฟลิก (Folic acid) ให้เพียงพอ กรดโฟลิก (Folic acid)มี
ความสาคัญต่อการสร้างเซลล์ใหม่ ดังนั้นกรดโฟลิกจึงมีความสาคัญกับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหญิงที่กาลัง
จะตั้งครรภ์ หญิงวัยเจริ ญพันธุ์ควรได้รับกรดโฟลิก 0.4-5 มิลลิกรัมขึ้นกับปั จจัยเสี่ ยงของมารดาและทารกโดย
ได้รับอย่างเพียงพออย่างน้ อย 1 เดือนก่อนการตั้งครรภ์และแนะนาให้มารดารับประทานกรดโฟลิกในช่วงการ
ตั้งครรภ์ 3 เดือนแรกอย่างต่อเนื่อง
ยาบางชนิดที่ผปู ้ ่ วยได้รับก่อนการตั้งครรภ์ในระยะเวลาอันสั้นหรื อระหว่างการตั้งครรภ์ได้แก่
กรดวิตามินเอหรื อที่เป็ นที่รู้จกั ในชื่อ Isotretionin (Roaccutane)ซึ่งเป็ นยารักษาสิ วชนิดหนึ่ง หากได้รับยาชนิดนี้
ในช่วงก่อนการตั้งครรภ์หรื อช่วงตั้งครรภ์ทารกจะมีความพิการแต่กาเนิดหลายอย่างได้แก่ความผิดปกติของหัวใจ
ใบหน้า และระบบประสาทเป็ นต้น ยาบางชนิดมีผลต่อทารกในครรภ์ได้ ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรซื้อยา
รับประทานเองและก่อนรับประทานยาควรปรึ กษาแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญก่อน นอกจากนี้มารดาที่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่
หรื อได้สารเสพติดก็มีผลต่อสุขภาพของทารกได้เช่นกัน ในทารกที่มารดาดื่มแอกอฮอล์ในระหว่างตั้งครรภ์มีผลทา
ให้ทารกมีความผิดปกติของหัวใจ อาจมีรูรั่วของผนังระหว่างห้องหัวใจ การเจริ ญเติบโตช้า ขนาดศีรษะทารกเล็ก
กว่าปกติได้ เป็ นต้น

3. ความผิดปกติทเี่ กิดจาการติดเชื้อ
มารดาที่ติดเชื้อในระหว่างการตั้งครรภ์ อาจทาให้ทารกเกิดความพิการแต่กาเนิดเช่น หัดเยอรมันอาจทาให้เกิด
ภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิด ดังนั้นจึงแนะนาให้หญิงวัยเจริ ญพันธุ์ที่เตรี ยมจะมีบุตรฉี ดวัคซีนเพื่อป้ องกันโรคนี้อย่างน้อย
3 เดือนก่อนตั้งครรภ์หรื อตรวจหาภูมิคุม้ กันต่อโรคนี้ก่อนการตั้งครรภ์
4. ปัจจัยร่ วมกันหรือไม่ ทราบสาเหตุแน่ ชัด โรคบางชนิดอาจเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกันได้ เช่นภาวะปากแหว่ง (Cleft lip)
หรื อเพดานโหว่ (cleft palate) เป็ นต้น
ภาวะปากแหว่ง (Cleft lip) คือการที่มีรอยแยกบริ เวณระหว่างริ มฝี ปากบนและจมูก ส่วนภาวะเพดาน
โหว่ (Cleft palate )คือการที่มีรอยแยกเป็ นช่องโหว่ของเพดานปาก เนื่องจากเพดานปากไม่เชื่อมติดกันอย่าง
สมบูรณ์จึงทาให้เกิดเพดานโหว่ ภาวะปากแหว่งและเพดานโหว่สามารถรักษาได้โดยวิธีการผ่าตัดปิ ดช่องโหว่
การผ่าตัดรักษาโรคปากแหว่งเพื่อปิ ดภาวะปากแหว่งมีความง่ายกว่าการรักษาเพดานโหว่ โดยทัว่ ไปการรักษา
มักจะเกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณ 3-4 เดือนและบาดแผลมักจะจางไปเมื่อเด็กโตขึ้นสาหรับภาวะเพดานโหว่ การผ่าตัด
มักจะรอจนกระทัง่ เด็กอายุ 1-2 ปี
ในปัจจุบนั มีวธิ ีการตรวจทางการแพทย์ต้ งั แต่ในช่วงตั้งครรภ์ได้หลายวิธีดงั ต่อไปนี้
1. การตรวจด้วยวิธี ultrasound คือการตรวจด้วยคลื่นเสี ยงความถี่สูงซึ่งจะช่วยประเมินภาวะความผิดปกติ
ของทารกรวมถึงภาวะการเจริ ญเติบโตของทารกในครรภ์ได้
2. การตรวจด้วยวิธี chorionic villus sampling (CVS) วิธีการคือการดูดเอาตัวอย่างบางส่วนของรกเด็กมา
ตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม วิธีน้ ีทาในช่วงอายุครรภ์ประมาณ 10 ถึง 12 สัปดาห์
3. การตรวจด้วยวิธี amniocentesis คือการดูดเอาน้ าคร่ าประมาณ 15 ถึง 20 ซีซี วิธีการนี้สามารถวินิจฉัย
ภาวะความผิดปกติทางโครโมโซมได้เช่นกัน โดยทัว่ ไปจะทาในช่วงอายุครรภ์ประมาณ 14 ถึง 20
สัปดาห์
4. การตรวจด้วยวิธี Triple screen test หรื อ quadruple screen test วิธีการตรวจโดยการเจาะเลือดมารดาเพื่อ
ดูค่าสารชีวเคมีในเลือดประมาณสามหรื อสี่ ชนิดขึ้นกับวิธีของการทดสอบ โดยทัว่ ไปวิธีน้ ีทาในช่วงอายุ
ครรภ์ประมาณ 15 ถึง 22 สัปดาห์ หากผล test ผิดปกติอาจทาให้สงสัยโรคหรื อภาวะบางอย่างได้
เช่นภาวะ hCG สูงในผูป้ ่ วยที่มีครรภ์แฝด ผูป้ ่ วยดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) หากพบค่าสูงผิดปกติ
จาเป็ นต้องตรวจด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติมต่อไป
5. การตรวจด้วยวิธี Noninvasive prenatal testing (NIPT) เช่น Nifty test, Panorama test เป็ นต้น วิธีการ
ตรวจนี้เป็ นวิธีที่ค่อนข้างใหม่ สามารถตรวจคัดกรองความผิดปกติของโรคโครโมโซมบางโรคได้เช่น
ดาวน์ซินโดรม วิธีการโดยการเจาะเลือดมารดาเพื่อตรวจดู DNA ของลูกที่อยูใ่ นเลือดแม่ ปริ มาณเลือดที่
ใช้มีปริ มาณต่างกันไปขึ้นกับวิธีของ test นอกจากนี้ช่วงเวลาการเจาะเลือดตรวจอาจมีความแตกต่างกัน
ได้เล็กน้อย โดยทัว่ ไปจะทาการเจาะเลือดแม่ที่อายุครรภ์อายุครรภ์ 9 สัปดาห์ข้ ึนไป ( Panorama test)
หรื อประมาณ 12 -16 สัปดาห์ (Nifty test) ทั้งนี้การตรวจ test ทั้งสองชนิดนี้ยงั ถือเป็ นการตรวจคัดกรอง
ดังนั้นหากพบความผิดปกติจึงต้องตรวจเพิ่มเติมด้วยการเจาะตรวจน้ าคร่ า

ข้อดี ของการใช้ noninvasive prenatal test คือความแม่นยาในการคัดกรองค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการ
ทา triple screen test หรื อ quadruple screen test และลดความเสี่ ยงหรื อภาวะแทรกซ้อนจากการทา
chorionic villus sampling (CVS) หรื อการดูดเนื้อรก , amniocentesis (การเจาะน้ าคร่ า)ได้
ข้อเสี ย ของการใช้ noninvasive prenatal test คือหากพบความผิดปกติตอ้ งยืนยันด้วยการเจาะน้ าคร่ า
และมีขอ้ จากัดบางอย่างในการใช้เทคนิคนี้เช่นกัน
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่มีภาวะความผิดปกติแต่กาเนิดนั้นจาเป็ นต้องมีแพทย์หลายสาขา พ่อแม่และญาติของผูป้ ่ วย
ควรมีความรู ้ความเข้าใจถึงธรรมชาติของโรค พยากรณ์โรค ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบร่ วม แผนการรักษาและการดูแลผูป้ ่ วย
ที่มีภาวะผิดปกติแต่กาเนิดนี้ นอกจากจะรักษาโรคทางกายแล้วการดูแลจิตใจของผูป้ ่ วยก็มีความสาคัญมากเช่นกันรวมถึงการ
ให้กาลังใจพ่อแม่ของผูป้ ่ วยด้วย

