ทารก.....ในครรภ์เป็นธาลัสซีเมีย

ทราบได้จริงหรือ ?
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรพิมล เรืองวุฒเิ ลิศ

ทารกในครรภ์เป็นธาลัสซีเมีย ทราบได้จริงหรือ และจะทราบ
ได้อย่างไร คำถามนี้ คงเป็นคำถามที่บิดามารดา หรือว่าที่บิดามารดา
ที่ทราบว่าคู่ของตนมีความเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นธาลัสซีเมียสงสัยอยู่
คำตอบคือ ส่วนใหญ่จะสามารถทราบได้ โดยอาศัยการวินจิ ฉัยก่อนคลอด
อย่างไรก็ตาม การวินจิ ฉัยดังกล่าว มักจะทำในคูท่ บ่ี ตุ รเสีย่ งต่อการเป็น
ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 3 กลุม่ เท่านัน้ คือ ฮีโมโกลบินบาร์ตไฮดรอพส์ฟิทสั ลิส, เบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี และ เบต้าธาลัสซีเมียโฮโมซัยกัส
เนือ่ งจากในการตรวจเพือ่ วินจิ ฉัยเองก็อาจมีอนั ตรายต่อการตัง้ ครรภ์ได้
ในคูท่ อ่ี าจเสีย่ งต่อธาลัสซีเมียอืน่ นอกเหนือจากกลุม่ 3 โรคดังกล่าว จึงมัก
ไม่ทำกัน ยกเว้นทีอ่ าจต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป สำหรับคำถามทีว่ า่
จะทราบได้อย่างไรนัน้ ต้องมีการตรวจหาคูส่ ามีภรรยาทีม่ คี วามเสีย่ งต่อ
การมีบตุ รเป็นธาลัสซีเมียรุนแรงดังกล่าว บางคูก่ ม็ ปี ระวัตเิ คยมีบตุ รเป็น
โรคอยูก่ อ่ น หรือทราบจากการตรวจเลือดก่อนมีบตุ ร สำหรับคูท่ ไ่ี ม่เคย
มีประวัตใิ ด ๆ มาก่อน ก็จะมีการตรวจกรองเมือ่ ตัง้ ครรภ์และมาฝากครรภ์
สำหรับคูส่ ามีภรรยาทีเ่ สีย่ งและตัดสินใจตรวจทารกในครรภ์ ทารกก็จะ
ได้รบั การตรวจวินจิ ฉัยก่อนคลอด ซึง่ ประกอบด้วยการเก็บเซลล์ของทารก
หรือรกมาตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารโดยมีการให้คำปรึกษาแนะนำในแต่ละขัน้
ตอน ซึ่งวิธีการที่เลือกใช้ในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ขึ้นกับอายุครรภ์
เทคนิคทางห้องปฏิบัติการในแต่ละแห่งและการมีข้อมูลที่สามารถ
ตรวจสอบได้ทางระดับยีนหรือไม่ วิธีการวินิจฉัยก่อนคลอด มี 3 วิธี
ใหญ่ๆ ดังนี้
การตรวจชิ้นเนื้อรก (chorionic villus sampling; CVS)
เป็นการเก็บส่วนของรกในระยะไตรมาสแรก ตัง้ แต่อายุครรภ์ 10 - 13
สัปดาห์โดยอาศัยเครือ่ งอัลตร้าซาวนด์ เนือ่ งจากเซลล์เนือ้ รกและทารก
มีตน้ กำเนิดมาจากเซลล์เดียวกัน คือ เซลล์ทเ่ี กิดจากการปฏิสนธิ ระหว่าง
ไข่และอสุจิ จึงถือได้วา่ การตรวจเนือ้ รกเทียบได้กบั การตรวจทารก การ
เก็บเนื้อรกอาจเก็บได้โดยให้สตรีตั้งครรภ์นอนราบบนเตียง หลังจาก
ตรวจหาตำแหน่งที่เหมาะสมโดยอัลตร้าซาวนด์แล้ว ก็ฉีดยาชาและ
แทงเข็มทีม่ แี กนในผ่านทางหน้าท้อง หรืออาจให้สตรีตง้ั ครรภ์นอนใน
ท่าตรวจภายใน และใช้ catheter สอดผ่านทางช่องคลอดเข้าสูป่ ากมดลูก
โดยทั้งสองวิธีต้องดูด้วยเครื่องอัลตร้าซาวนด์ตลอดเวลา เมื่ออยู่ใน
ตำแหน่งพอเหมาะ ก็เก็บเนื้อรกมาตรวจได้ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ปริมาณ
เนือ้ รกเพียงเล็กน้อยเท่านัน้
ข้อแทรกซ้อนจากการเก็บชิ้นเนื้อรก พบได้ตั้งแต่การมีเลือดออก
จากช่องคลอด ถุงน้ำคร่ำรั่ว การติดเชื้อ จนถึงการแท้ง ซึ่งพบได้สูง
กว่าความเสีย่ งพืน้ ฐาน (background loss rate) ประมาณร้อยละ 1
ข้อจำกัดของวิธนี ค้ี อื ใช้ได้สำหรับกรณีทม่ี ขี อ้ มูลทีร่ ะดับยีนเท่านัน้
และก็มีโอกาสประสบความล้มเหลวในการตรวจด้วย รวมทั้งจะต้อง
ระวังภาวะการปนเปือ้ นของเซลล์จากมารดาด้วย
การตรวจน้ำคร่ำ (amniocentesis) เป็นการเจาะดูดน้ำคร่ำ
มาตรวจซึ่งมักทำตั้งแต่อายุครรภ์ 16 สัปดาห์เป็นต้นไปสำหรับการ
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จะทำถึงช่วงอายุครรภ์เท่าใดนัน้ ขึน้ กับ ความสามารถของห้องปฏิบตั ิ
การว่าสามารถตรวจทางระดับยีนได้ในเวลานานเท่าใดช่วงเวลาทราบผลไม่
ควรจะเป็นช่วงทีอ่ ายุครรภ์มากเกินกว่าจะยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ได้โดยปลอดภัย
เพราะคู่สามีภรรยาอาจเลือกยุติการตั้งครรภ์ถ้าทารกเป็นโรครุนแรง การ
ตรวจน้ำคร่ำ อาศัยหลักทีว่ า่ เซลล์ในน้ำคร่ำเป็นเซลล์ทารกทีห่ ลุดลอก
จากมา จึงนำมาตรวจเพือ่ วินจิ ฉัยก่อนคลอดได้สำหรับเรือ่ งธาลัสซีเมีย
การตรวจเซลล์นำ้ คร่ำต้องอาศัยการตรวจระดับยีน เช่นเดียวกับการ
ตรวจจากเนือ้ รก จึงมีขอ้ จำกัดคล้ายคลึงกัน
การเจาะน้ำคร่ำจะต้องอาศัยเครื่องอัลตร้าซาวนด์หาตำแหน่งที่
เหมาะสมในการเจาะ แล้วแทงเข็มทีม่ แี กนในผ่านทางหน้าท้อง (สตรี
ตั้งครรภ์ อยู่ในท่านอนราบ) โดยกระบวนการทั้งหมดต้องทำโดย
เทคนิคปลอดเชือ้ เมือ่ ปลายเข็มอยูใ่ นน้ำคร่ำก็ถอดแกนในของเข็มออก
ต่อเข็มเข้ากับกระบอกฉีดยา แล้วดูดน้ำคร่ำออกมาเพื่อส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการต่อไป
ข้อแทรกซ้อนจากการเจาะน้ำคร่ำคล้ายกับการเก็บชิ้นเนื้อรก
และพบได้ประมาณร้อยละ 0.5 - 1
การเจาะเลือดทารกจากสายสะดือ (Fetal blood sampling; FBS
หรือ cordocentesis หรือ percutaneous umbilical blood sampling; PUBS) เลือดทีไ่ หลเวียนในสายสะดือ เป็นเลือดของทารก การ
เจาะเลือดจากสายสะดือ จึงเป็นการตรวจเลือดทารกโดยตรง การตรวจ
เลือดมีข้อดี คือ สามารถตรวจได้ทั้งระดับยีน และตรวจทางโลหิต
วิทยา ซึง่ อาจใช้ขอ้ มูลทัง้ สองอย่าง ยืนยันหรือเสริมกันในการวินจิ ฉัย
วิธนี ม้ี กั จะทำตัง้ แต่อายุครรภ์ 18 สัปดาห์ขน้ึ ไป
ในการเจาะเลือดจากสายสะดือ จะต้องอาศัยเครือ่ งอัลตร้าซาวนด์
แสดงตำแหน่งสายสะดือทีเ่ หมาะสมในการเจาะ (สตรีตง้ั ครรภ์อยูใ่ น
ท่านอนราบ) ฉีดยาชา แล้วแทงเข็มทีม่ แี กนในผ่านทางหน้าท้องโดย
เทคนิคปลอดเชือ้ และต้องเห็นตำแหน่งปลายเข็มโดยตลอดด้วยเครือ่ ง
ตรวจอัลตร้าซาวนด์ เมื่อปลายเข็มอยู่ในหลอดเลือดสายสะดือ
ก็ถอดแกนในของเข็มออก ต่อเข็มเข้ากับกระบอกฉีดยาขนาดเล็ก
ที่หล่อด้วยสารกันเลือดแข็งตัว ดูดเลือดประมาณ 2 มิลลิลิตร
เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป
ข้อแทรกซ้อนของการเจาะเลือดจากสายสะดือ พบได้สงู กว่าการ
เจาะเนือ้ รก หรือการเจาะน้ำคร่ำ โดยพบได้ตง้ั แต่เลือดออกมากจนเป็น
อันตรายต่อทารก หรือเลือดออกเป็นลิม่ เลือดกดสายสะดือ ซึง่ อาจ
รุนแรงจนทารกเสียชีวติ ได้หรือการมีอตั ราการเต้นของหัวใจทารกช้าลง
( มักเป็นชัว่ คราว ) เนือ่ งจากมีการรบกวนต่อหลอดเลือดในสายสะดือ
การมีถงุ น้ำคร่ำรัว่ หรือการติดเชือ้ ข้อแทรกซ้อนต่าง ๆ นี้ พบได้รอ้ ยละ
2.5 ขึน้ กับความชำนาญของผูท้ ำ หรือความยากง่ายของผูป้ ว่ ยแต่ละราย
การตรวจติดตามด้วยอัลตร้าซาวนด์ สำหรับคูส่ ามีภรรยาทีเ่ สีย่ ง
ต่อการมีบตุ รเป็น Hb Bart's hydrops fetalis (ทารกบวมน้ำจาก
ฮีโมโกลบินบาร์ตสฺ) แต่ไม่ตอ้ งการเสีย่ งต่อการเก็บตัวอย่างวิธตี า่ งๆ
ทีก่ ล่าวมา อาจเลือกการตรวจติดตามด้วยอัลตร้าซาวนด์ เพือ่ ตรวจหา
ลักษณะต่าง ๆ ของทารกบวมน้ำ แต่ต้องรับทราบว่า บางครั้งอาจ
วินจิ ฉัยได้เมือ่ อายุครรภ์มาก และอาจเกิดข้อแทรกซ้อนต่อมารดาด้วย
และเมือ่ ตรวจพบลักษณะดังกล่าว ก็ยงั ควรเก็บตัวอย่างทารกตรวจ
เพือ่ ยืนยัน หรือหาสาเหตุของ hydrops ก่อนตัดสินใจยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
ถ้ามารดายังไม่มขี อ้ แทรกซ้อนรุนแรง
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