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การทดสอบกอนคลอด
(Prenatal Testing)

การทดสอบพิเศษแกทารกของทานระหวางทีท
่ านกําลังตั้งครรภ
(Special tests for your baby during pregnancy)
เพื่อทีจ
่ ะตรวจดูความเจริญเติบโตของทารกของทาน มีวิธีการทดสอบกอนคลอดหลายวิธต
ี างๆ กัน การทดสอบ
แตละวิธีใหทงั้ คุณและโทษ ขอมูลนีส
้ ําหรับ
•
•

ผูที่กําลังวางแผนจะตั้งครรภ
ผูที่กําลังตั้งครรภและตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับการทดสอบเหลานี้

ไมมีการทดสอบใดๆ ที่ใหการรับประกันได 100 เปอรเซ็นตวาทารกมีสุขภาพสมบูรณ จากการทดสอบขางใตนี้
ทานจะไดทราบขอมูลบางประการเกี่ยวกับสุขภาพของทารกของทาน แตจะไมสามารถทราบปญหาสุขภาพทีอ
่ าจ
เกิดขึ้นไดทงั้ หมด
โดยปกติ
มีการเสนอความชวยเหลือในดานการทดสอบกอนคลอดบางวิธีแกสตรีมีครรภทุกคนในรัฐนิวเซาธ
เวลส ทานสามารถเลือกไดวา
•
•

ทานจะตองการการทดสอบใดๆ หรือไม (ทานอาจไมตอ
 งการการทดสอบใดๆ เลย) หรือ
การทดสอบวิธใ
ี ดทีด
่ ีทส
ี่ ุดสําหรับทาน (หลังจากทีท
่ านไดหารือกับแพทย ผดุงครรภ หรือ ที่ปรีกษาดาน
พันธุกรรมของทานแลว)

สตรีบางคนตัดสินใจที่จะรับการทดสอบกอนคลอด ทัง้ นี้เพราะตองการทราบวาทารกในครรภมอ
ี าการหนึง่ อาการ
ใดทีอ
่ าจกอใหเกิดปญหารายแรงทางรางกายและ/หรือทางสมองหรือไม ในขณะที่สตรีบางคนตัดสินใจไมรับการ
ทดสอบกอนคลอด การตัดสินใจนี้เปนสิทธิของทานเสมอ

ประเภทของการทดสอบกอนคลอด
ระหวางทีท
่ านกําลังตัง้ ครรภ มีการทดสอบตางๆ กันใหทานเลือกหลายวิธี บางวิธีเปนการทดสอบแบบสครีนนิง
(screening tests) และบางวิธเี ปนการทดสอบแบบวิเคราะหโรค (diagnostic tests)

การทดสอบแบบสครีนนิง (Screening Tests)
ผลของการทดสอบแบบสครีนนิงจะแจงใหทา นทราบเกี่ยวกับ

“ การเสี่ยง”

ของทารกของทานตออาการ

บางอยางซึ่งอาจนําไปสูป
 ญหาทางสมองและ/หรือทางรางกาย การทดสอบเหลานี้ไมใหคําตอบที่แนนอนเกี่ยวกับ
สุขภาพของทารกของทาน
ถาผลของการทดสอบแบบสครีนนิงแสดงใหเห็นวาทารกของทานมีปญ
 หาเกี่ยวกับ
“ ความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น” ทานอาจพิจารณาใชการทดสอบแบบวิเคราะหโรค

โปรดหารือเรื่องคุณและโทษ

ของการทดสอบตอไปกับแพทย ผดุงครรภ หรือทีป
่ รึกษาดานพันธุกรรมของทาน การทดสอบแบบสครีนนิงนี้ไม
เปนอันตรายตอทารกหรือมารดา

การทดสอบแบบวิเคราะหโรค (Diagnostic Tests)
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ผลของการทดสอบแบบวิเคราะหโรคจะชวยใหทานทราบไดแนนอนกวาวาทารกมีอาการหนึ่งอาการใดที่สอ
 ให
เห็นวาจะทําใหเกิดปญหาทางสมองและ/หรือทางรางกายหรือไม การทดสอบเหลานีจ
้ ะใหคาํ ตอบที่เชื่อถือไดมาก
เกี่ยวกับสุขภาพของทารกของทาน สวนการทดสอบแบบวิเคราะหโรคบางประเภท (CVS และ amniocentesis)
โอกาสทีจ
่ ะทําใหเกิดการแทงมีเพียงเล็กนอย (ต่ํากวารอยละ 1)
ในกรณีที่การทดสอบแบบวิเคราะหโรคแสดงใหเห็นวาทารกของทานมีปญ
 หา
ทานก็จะสามารถเรียนรูไดวา
ปญหานั้นมีผลกระทบตอทารกของทานอยางไรบาง หลังจากนัน
้ ทานจะไดตด
ั สินใจไดวาทานจะยังคงตั้งครรภ
ตอไปหรือไม แพทย ผดุงครรภ หรือ ทีป
่ รึกษาดานพันธุกรรมของทานจะใหขอมูลและกําลังใจแกทานในระหวาง
ที่ทา นกําลังทําการตัดสินใจนี้ และหลังจากทีท
่ านไดตัดสินใจแลว

รายการการทดสอบขางใตนี้จะแจงใหทา นทราบ
เกีย
่ วกับการทดสอบกอนคลอดทีจ
่ ัดไวสาํ หรับระยะตางๆ ของการตั้งครรภ
หากทานประสงคที่จะไดรบ
ั ทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรึกษาดานพันธุกรรมและการทดสอบกอนคลอด
โปรดสอบถามแพทย ผดุงครรภ หรือ ที่ปรึกษาดานพันธุกรรมของทาน หรือติดตอที่ Centre for Genetics Education โทรศัพท (02) 9926 7324 หรือดูไดที่ www.genetics.com.au
หากทานตองการไดรบ
ั ความชวยเหลือในการโทรศัพทเปนภาษาอังกฤษ โปรดโทรศัพทไปทีบ
่ ริการแปลและลาม
(TIS) หมายเลข 131 450
อนึง่ ทานสามารถหาขอมูลเพิม
่ เติมเปนภาษาของทานเองไดจากเว็บไซตของ Multicultural Health Communication ที่ http://mhcs.health.nsw.gov.au

การทดสอบทีจ
่ ัดไวบริการตามระยะตางๆ ของการตัง้ ครรภ

ระยะของการตั้งครรภ : 8-10 สัปดาหของการตั้งครรภ
ชือ
่ ของการทดสอบ
ระบุวน
ั ทีท
่ ท
ี่ ําอัลตราเซานด สแคน

ประเภทของการทดสอบ
อาจเปนการทดสอบแบบสครีนนิงและการวิเคราะหโรค

ดําเนินการทดสอบนีอ
้ ยางไร?
ใชเครือ
่ งมือทีค
่ ลายไมโครโฟนทาบลงบนหนาทองของมารดา ภาพของทารกที่กําลังเติบโตจะปรากฎขึ้นบนจอ

การทดสอบนีค
้ นหาอะไร?
การทดสอบนี้สามารถ
• ตรวจขนาดตัวของทารก
• ตรวจดูวา มีทารกมากกวาหนึง่ คนหรือไม
• ตรวจหาลักษณะทางรางกายบางอยาง เชนการเตนของหัวใจ

มีการเสีย
่ งอยางหนึ่งอยางใดตอทารกหรือมารดาหรือไม?
การทดสอบนี้ไมเปนอันตรายตอทารกหรือมารดา
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ระยะของการตั้งครรภ: 11-13 สัปดาหของการตั้งครรภ
ชือ
่ ของการทดสอบ
Chorionic villus sampling (CVS) (การสุมตัวอยาง คอริโอนิก วิลลัส)

ประเภทของการทดสอบ
นี่เปนการทดสอบแบบวิเคราะหโรค

ดําเนินการทดสอบนีอ
้ ยางไร?
โดยอาศัยอัลตราเซานดเปนเครือ
่ งชวย รกชิ้นเล็กๆ จะถูกดูดผานออกมาทางหนาทองของมารดาดวยเข็มเลม
บางๆ หรือถาผานทางปากมดลูก ก็ใชหลอดที่บางและโคงงอได

การทดสอบนีค
้ นหาอะไร?
การทดสอบนี้สามารถตรวจหาปญหาทางสมองและ/หรือทางรางกายนานาประการที่ทารกอาจมี
เรียกวาปญหาโครโมโซม บางครัง้ อาจจําเปนตองทําการทดสอบหลายครัง้

ปญหาเหลานี้

มีการเสีย
่ งตออันตรายอยางหนึง่ อยางใดตอทารกหรือมารดาหรือไม?
การทดสอบนี้อาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดการแทง แตโอกาสทีจ
่ ะเกิดขึ้นดังกลาวมีเพียงเล็กนอย (ต่ํากวารอยละ 1)
มารดาอาจรูสึกไมคอ
 ยสบายระหวางการทดสอบ

ระยะของการตั้งครรภ : 11½-13½ สัปดาหของการตั้งครรภ
ชือ
่ ของการทดสอบ
การทดสอบ Nuchal translucency (นิวคัล ทรานซลูเซ็นซี) (อัลตราเซานด) กระทําโดยการทดสอบหรือไม
ทดสอบโลหิตของมารดา

ประเภทของการทดสอบ
นี่คอ
ื การทดสอบแบบสครีนนิง

ดําเนินการทดสอบนีอ
้ ยางไร?
จะมีการวัดตัวเด็กเปนพิเศษ (nuchal translucency) ดวยอัลตราเซานด และอาจมีการนําตัวอยางโลหิตของ
มารดาออกมาทดสอบดวย

การทดสอบนีค
้ นหาอะไร?
การทดสอบนี้จะบอกไดวาทารกมีการเสี่ยงเกีย
่ วกับปญหาดานสมองและ/หรือดานรางกายบางอยางที่เพิ่มขึน
้
หรือไม
ประมาณรอยละ 5 ของทารกที่ถูกทดสอบอาจแสดงผลความเสี่ยงที่เพิ่มขึน
้ แตสวนใหญของทารกเหลานีจ
้ ะไมมี
ปญหา

ถาการทดสอบที่เรียกวา nuchal translucency กระทําโดยไมมีการทดสอบโลหิต:
ประมาณรอยละ 75 ของทารกซึ่งมีปญหาทางสมองและรางกายที่เรียกวา โรคปญญาออน (Down syndrome)
จะแสดงผลความเสี่ยงที่เพิ่มขึน
้ การทดสอบนีจ
้ ะพลาดการตรวจพบเด็กที่เปนโรคปญญาออนรอยละ 25
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ถาการทําอัลตราเซานดแบบ nuchal translucency กระทําพรอมกันกับการทดสอบโลหิต :
ประมาณรอยละ 80-90 ของทารกที่เปนโรคปญญาออน จะแสดงผลความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การทดสอบนี้จะพลาด
การตรวจพบเด็กที่เปนโรคปญญาออนประมาณรอยละ 10 - 20

มีการเสีย
่ งอยางหนึ่งอยางใดตอทารกและมารดาหรือไม?
การทดสอบนี้ไมเปนอันตรายแกทารกหรือมารดา

ระยะของการตั้งครรภ: 15-18 สัปดาหของการตั้งครรภ
ชื่อของการทดสอบ
การทดสอบ Maternal serum triple test

ประเภทของการทดสอบ
นี่เปนการทดสอบแบบสครีนนิง

ดําเนินการทดสอบอยางไร?
เก็บตัวอยางโลหิตของมารดาเพื่อการทดสอบ

การทดสอบนีค
้ นหาอะไร?
การทดสอบนี้จะบอกใหทราบวาทารกมีความเสี่ยงของปญหาทางสมองและ/หรือรางกายบางอยางเพิ่มขึน
้ หรือไม
ประมาณรอยละ

5

ของทารกที่ถูกทดสอบอาจแสดงผลความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

สวนใหญของเด็กเหลานีจ
้ ะไมมี

ปญหา
ประมาณรอยละ 60 ของทารกที่เปนโรคปญญาออน จะแสดงผลการเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น อนึ่ง การทดสอบนีจ
้ ะพลาด
การตรวจพบทารกที่เปนโรคปญญาออนรอยละ 40
หากการทดสอบนี้กระทําพรอมกับการทําสแคนอัลตราเซานดอยางละเอียด

การทดสอบจะแสดงใหเห็นวาทารก

ที่มป
ี ญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังหรือทอประสาทพิการดวย มีประมาณรอยละ 95

มีการเสีย
่ งตออันตรายตอทารกหรือมารดาหรือไม?
การทดสอบนี้ไมมีอันตรายตอทารกหรือมารดา

ระยะของการตั้งครรภ: 15-19 สัปดาหของการตั้งครรภ
ชือ
่ ของการทดสอบ
Amniocentesis (แอมนิโอเซ็นทีซิส)

ประเภทของการทดสอบ
นี่เปนการทดสอบแบบวิเคราะหโรค
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ทําการทดสอบอยางไร?
โดยอาศัยอัลตราเซา นด เข็มบางๆ จะถูกเจาะเขาไปในหนาทองของมารดา เพื่อดูดเอาตัวอยางสารเหลวแอมนี
โอติก (สารเหลวที่ลอ
 มรอบทารกในมดลูก) ออกมา

การทดสอบนีค
้ นหาอะไร?
การทดสอบนี้สามารถที่จะตรวจพบปญหาทางสมองและ/หรือรางกายนานาประการที่ทารกอาจมี
เรียกวาปญหาโครโมโซม

ปญหาเหลานี้

มีการเสีย
่ งอยางหนึ่งอยางใดตอทารกหรือมารดาหรือไม?
การทดสอบนี้อาจทําใหเกิดการแทงได แตโอกาสทีจ
่ ะเปนเชนนั้นไดมีนอ
 ยมาก (ต่ํากวารอยละ1) มารดาอาจรูส
 ึก
ไมคอ
 ยสบายระหวางการทดสอบ

ระยะของการตัง้ ครรภ : 18 สัปดาหของการตัง้ ครรภ
ชือ
่ ของการทดสอบ
Detailed fetal anomaly ultrasound scan

ประเภทของการทดสอบ
นี่เปนการทดสอบแบบวิเคราะหโรค

ดําเนินการทดสอบนีอ
้ ยางไร?
ใชเครือ
่ งมือซึ่งคลายไมโครโฟนทาบลงบนหนาทองของมารดา ภาพของทารกที่กําลังเจริญเติบโตจะปรากฎให
เห็นบนจอ

การทดสอบนีค
้ นหาอะไร?
การทดสอบนี้สามารถที่จะตรวจดูขนาดตัวของทารกและลักษณะทางกายอืน
่ ๆ
สมอง และไต

เชนความเจริญเติบโตของหัวใจ

มีการเสีย
่ งตอน
ั ตรายตอทารกหรือมารดาหรือไม?
การทดสอบนี้ไมเปนอันตรายตอทารกหรือมารดา
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