
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจวนิิจฉัยก่อนคลอด 
 
สิ่งส ำคญัคือ กำรตรวจวินิจฉยัก่อนคลอดทกุ ๆ วิธีนัน้ท ำด้วยควำมสมคัรใจ 
คณุท่ีก ำลงัตัง้ครรภ์เป็นคนตดัสินใจว่ำต้องกำรรับกำรตรวจหรือไมร่ับกำรตรวจ 
 
กำรตรวจวินิจฉยัก่อนคลอดหมำยถึง กำรตรวจก่อนท่ีอำยคุรรภ์จะเต็ม 22 สปัดำห์ 
ซึง่กำรตรวจสว่นใหญ่นัน้ได้กระท ำก่อนหน้ำนีแ้ล้ว  
 
หำกคณุได้รับกำรตรวจวินิจฉยัก่อนคลอด 
แล้วกำรตรวจนัน้บง่บอกวำ่ทำรกในครรภ์มีโครโมโซมผิดปกติและ/หรือควำมผิดปกติทำงโครงสร้ำง 
คณุจะรับกำรสอบถำมหำกคณุต้องกำรรับกำรตรวจเพิ่มเติม 
คณุจะได้รับข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัผลกระทบด้ำนกำรแพทย์และทำงสงัคมและแนวทำงกำรดแูลรักษำ 
จำกนัน้คณุต้องตดัสินใจวำ่จะด ำเนินกำรตัง้ครรภ์หรือยติุกำรตัง้ครรภ์ 
หำกคณุไมแ่น่ใจกบักำรตรวจคณุควรพิจำรณำอย่ำงถ่ีถ้วนก่อนวำ่คณุต้องกำรรับกำรตรวจวินิจฉยัก่อนคลอ
ด  
โปรดทรำบวำ่กำรตรวจอลัตรำซำวด์ในช่วงต้นของกำรตัง้ครรภ์ในสปัดำห์ท่ี 12-13 
และกำรตรวจอลัตรำซำวด์ตำมปกติในสปัดำห์ท่ี 18-20 
ของกำรตัง้ครรภ์ก็จดัวำ่เป็นกำรวินิจฉยัก่อนคลอดด้วยเช่นกนั 
 
นอกจำกนีส้ิง่ส ำคญัท่ีต้องทรำบไว้คือ 
อำกำรควำมผิดปกติบำงอย่ำงไมส่ำมำรถตรวจพบด้วยกำรตรวจวินิจฉยัก่อนคลอดได้ 
ถึงแม้วำ่ระหวำ่งท่ีตรวจนัน้ทกุอย่ำงดปูกติ 
แตย่งัคงมีควำมเสี่ยงเลก็น้อยเก่ียวกบัควำมผิดปกติท่ีสำมำรถสง่ผลกระทบตอ่สขุภำพทำรกในครรภ์ได้  
 
หำกคณุมีพนัธุกรรมโครโมโซมผิดปกติหรือโรคทำงพนัธุกรรม 
ควรแจ้งกบัพยำบำลผดงุครรภ์/แพทย์ของคณุให้ทรำบ 
 
สถำนพยำบำลของรัฐให้บริกำรตรวจวินิจฉยัก่อนคลอดโดยไมคิ่ดคำ่ใช้จ่ำยส ำหรับสตรีมีครรภ์ทกุคนตำมก
ำรประเมินทำงกำรแพทย์ 

ขอ้มลูท่ัวไปเกีย่วกบั 
 

การตรวจวนิจิฉัยกอ่นคลอด 
 
 
 

Thai 



                                     

หำกคณุใช้บริกำรตรวจวินิจฉยัก่อนคลอดกบัสถำนพยำบำลเอกชนอำจหมำยถึง 
จะไมม่ีกำรตรวจแบบเดียวกนันีใ้นสถำนพยำบำลของรัฐ สอบถำมผดงุครรภ์ของคณุเก่ียวกบัเร่ืองนี ้

 

TUL (การตรวจอัลตราซาวด์ในระยะแรก) 
 
กำรตรวจอลัตรำซำวด์ในระยะแรกเป็นกำรบริกำรฟรีส ำหรับสตรีมีครรภ์ทกุรำยในภมูิภำคเวสตรำเยอตำลนั
ด์ เป็นกำรตรวจอลัตรำซำวด์ผ่ำนทำงหน้ำท้องและมวีตัถปุระสงค์เพื่อประเมินอำยคุรรภ์ 
ตรวจหำกำรครรภ์ท่ีมีทำรกในครรภ์มำกกวำ่หนึ่งคน และตรวจหำควำมผิดปกติท่ีร้ำยแรง 
กำรตรวจนีค้วรจะเกิดขึน้ระหวำ่งอำยุครรภ์สปัดำห์ท่ี 12+4 – 13+6 
แตส่ำมำรถจองนดัหมำยกำรตรวจนีถ้ึงสปัดำห์ท่ี 15+0 ซึง่ TUL 
ไมส่ำมำรถตรวจพบควำมผิดปกติของโครโมโซมได้  



                                     

KUB 
 
กำรตรวจ KUB (กำรตรวจควบคู่ระหวำ่งอลัตรำซำวด์และชีวเคมี) 
จะเป็นกำรค ำนวณควำมน่ำจะเป็นของควำมผิดปกติของโครโมโซมท่ีมีโครโมโซมเกินมำหนึ่งแท่ง (trisomy) 
กำรตรวจ KUB นัน้สำมำรถค ำนวณควำมน่ำจะเป็นของ trisomy 21 (ดำวน์ซินโดรม) 
และควำมผิดปกติของโครโมโซมคูอ่ื่น ๆ ท่ีมกัไมค่อ่ยพบ แต่มีควำมผิดปกติท่ีร้ำยแรงกวำ่ (trisomy 13 และ 
18) 
ข้อส ำคญัท่ีต้องทรำบคือ กำรตรวจ KUB ไมไ่ด้เป็นวิธีท่ีแน่ชดัในกำรระบ ุtrisomy 
แตเ่ป็นเพียงเคร่ืองมือในกำรวดัประเมินควำมน่ำจะเป็นของ trisomy  
 
ในภมูิภำคเวสตรำเยอตำลนัด์มีบริกำรตรวจ KUB ฟรีส ำหรับสตรีมีครรภ์ทุกคนท่ีอำยคุรบ 35 
ปีในช่วงเวลำท่ีมีประจ ำเดือนครัง้สดุท้ำย ข้อยกเว้น: ส ำหรับ IVF ท่ีบริจำคไขห่รือตวัออ่น 
ผู้บริจำคจะต้องมีอำยนุ้อยกวำ่ 35 ปีเสมอ และส ำหรับ IVF ท่ีมีไขแ่ช่แขง็ของตวัเองท่ีได้เก็บไว้ก่อนอำย ุ35 
ปี 
 
ในช่วงอำยคุรรภ์สปัดำห์ท่ี 9+0 – 13+6 
จะมีกำรตรวจเลือดสตรีตัง้ครรภ์เพื่อวดัระดบัคำ่โปรตีนสองชนิดในเลือด กำรตรวจอลัตรำซำวด์ 
(กำรตรวจคลื่นเสียงควำมถ่ีสงู) ทำงหน้ำท้องกระท ำในอำยคุรรภ์สปัดำห์ท่ี 11+3 – 13+6 
เพื่อวดัควำมหนำของของเหลวท่ีสะสมบริเวณต้นคอทำรกในครรภ์ (วดัควำมหนำบริเวณต้นคอ) 
ใช้ผลกำรตรวจดงักลำ่วประกอบกบัอำยขุองมำรดำในกำรค ำนวณควำมน่ำจะเป็นวำ่ ทำรกในครรภ์มี 
trisomy และเพื่อได้ผลดีท่ีสดุควรตรวจเลือดในอำยคุรรภ์ท่ี 10+0 
และตรวจอลัตรำซำวด์ในอำยคุรรภ์สปัดำห์ท่ี 12+4 – 13+6 เน่ืองจำกสำมำรถด ำเนินกำรตรวจ TUL 
ท่ีมีคณุภำพดีโดยกำรค ำนวนวนัครบก ำหนดคลอด 
 
เป็นไปได้ท่ีจะด ำเนินกำรตรวจ KUB หำกมีทำรกในครรภ์มำกกวำ่หนึ่งคน 
ซึง่บำงครัง้อำจเป็นเร่ืองยำกมำกขึน้ท่ีจะวินิจฉยัผลลพัธ์ ดงันัน้จึงอำจมีกำรให้ค ำแนะน ำพิเศษ 
 
หำกกำรตรวจ KUB แสดงควำมน่ำจะเป็นสงูของ trisomy จะมกีำรตรวจเพิ่มเติม  
 

NIPT (กำรตรวจหำควำมผิดปกติของโครโมโซมในทำรกจำกเลือดมำรดำ) 

 
NIPT เป็นอีกวิธีโดยกำรน ำเอำเลือดของมำรดำมำตรวจสอบดีเอน็เอของทำรกในครรภ์ กำรตรวจ NIPT 
เป็นเหมือนกบักำรตรวจ KUB เร่ืองกำรวดัคำ่ควำมน่ำจะเป็นของโครโมโซมผิดปกติแตม่ีควำมแมน่ย ำกวำ่ 
และเหมือนกบักำรตรวจ KUB อีกตรงท่ีวดัคำ่ควำมน่ำจะเป็นของ trisomy 13, 18 และ 21  
NIPT สำมำรถกระท ำได้ในอำยคุรรภ์ท่ี 10 เป็นต้นไป  
 
NIPT จะตรวจให้กบัสตรีมีครรภ์: 

 หำกกำรตรวจ KUB แสดงควำมน่ำจะเป็นของ trisomy เพิ่มขึน้ปำนกลำง (1:51-1:200) 

 หำกด้วยเหตผุลบำงประกำรท ำให้ไมส่ำมำรถกระท ำกำรเจำะตรวจน ำ้คร ่ำ/กำรเก็บเซลล์ตวัอยำ่งรก 
(ตวัอยำ่งโรคตบัอกัเสบ, โรคติดเชือ้ไอวี (HIV), โรคเลือดออกงำ่ย) 

 
NIPT ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตรวจให้กบัสตรีมีครรภ์ได้หำก 

 มีทำรกในครรภ์มำกกวำ่หนึ่งคน  

 มีกำรเปลี่ยนแปลงโครโมโซมในตวั 

 ในช่วง 3 เดือนท่ีผำ่นมำได้รับ 
o กำรปลกูถ่ำย (รวมถึงกำรปลกูถ่ำยเซลล์ต้นก ำเนิด) 
o กำรถ่ำยเลือด 
o รังสีบ ำบดั 
o ภมูิคุ้มกนับ ำบดั  

 

การเจาะตรวจน า้คร ่า/การเกบ็เซลล์ตัวอย่างรก 
 
กระท ำกำรตรวจท่ีหน้ำท้องโดยกำรใช้เขม็บำง ๆ เพื่อเก็บตวัอย่ำงจำกรกหรือเซลล์ท่ีหลดุลอยอยู่ในน ำ้คร ่ำ  
กำรเจำะตรวจน ำ้คร ่ำหรือกำรเก็บเซลล์ตวัอย่ำงรกโดยปกติจะมีกำรวิเครำะห์โดยวิธีกำรท่ีได้ค ำตอบภำยใน
หนึ่งสปัดำห์เร่ืองควำมผิดปกติของโครโมโซม trisomy 13,18 และ 21 (QF-PCR) 
 

 กำรเจำะตรวจน ำ้คร ่ำสำมำรถท ำได้อย่ำงเร็วท่ีสดุในอำยคุรรภ์สปัดำห์ท่ี 15+0  

 กำรเก็บเซลล์ตวัอย่ำงรกสำมำรถท ำได้อย่ำงเร็วท่ีสดุในอำยคุรรภ์สปัดำห์ท่ี 11+0  



                                     

 กำรตรวจดงักลำ่วมีควำมเสี่ยงกำรแท้งบตุร < 0,5% 
 
กระท ำกำรตรวจหำก:  

 กำรตรวจ KUB แสดงควำมน่ำจะเป็นสงูกวำ่ 1:50 ระยะห่ำงคอ ≥3.5 มม. หรือถ้ำ NIPT 
แสดงควำมน่ำจะเป็นสงูของ trisomy 13,18 หรือ 21 

 กำรตรวจอลัตรำซำวด์พบควำมผิดปกติทำงโครงสร้ำง  

 เคยคลอดบตุรหรือตัง้ครรภ์ท่ีทำรกในครรภ์มีโครโมโซมผิดปกติ 

 มีโรคทำงพนัธุกรรมจำกทำงคณุหรือญำติทำงคณุ 

 อำย ุ35 ปีขึน้ไปและไมม่ีควำมประสงค์จะตรวจ KUB 
แตป่รำรถนำรับทรำบเร่ืองควำมผิดปกติของโครโมโซมจำกกำรตรวจวินิจฉยัก่อนคลอด 

  



                                     

การตรวจอัลตราซาวด์ตามก าหนด 
สตรีมีครรภ์ทกุรำยในภมูิภำคเวสตรำเยอตำลนัด์จะได้รับบริกำรตรวจอลัตรำซำวด์ตำมก ำหนดฟรี 
กำรตรวจดงักลำ่วควรกระท ำระหวำ่งสปัดำห์ท่ี 18-20 และท ำเพื่อ: 
 

 ก ำหนดอำยคุรรภ์และค ำนวณวนัคลอด (หำกได้ค ำนวณวนัคลอดเมื่อตรวจอลัตรำซำวด์ในระยะแรก 
(TUL) จะไมม่ีกำรค ำนวณใหม)่ 

 ดจู ำนวนทำรกในมดลกู (ถ้ำไมไ่ด้ตรวจ TUL) 

 วินิจฉยัทำรกในครรภ์เพื่อตรวจสอบหำควำมผิดปกติท่ีรุนแรง 

 ประเมินต ำแหน่งของรก 
 
ควำมผิดปกติทำงโครงสร้ำงบำงอย่ำงง่ำยท่ีเห็นด้วยอลัตรำซำวด์และตรวจพบได้เกือบทกุครัง้  
(เช่น ควำมบกพร่องของกระดกูไขสนัหลงัท่ีร้ำยแรง) 
นอกจำกนีย้งัมีควำมผิดปกติทำงโครงสร้ำงอีกบำงสว่นท่ียำกในกำรตรวจพบ (เช่น 
ควำมผิดปกติท่ีหวัใจบำงอย่ำง) ควำมผิดปกติทกุอย่ำงไมส่ำมำรถตรวจพบด้วยกำรตรวจอลัตรำซำวด์ 
เช่นในบำงกรณีเกิดกำรผิดพลำดเข้ำใจผิดวำ่ทำรกในครรภ์ท่ีแขง็แรงมีควำมผิดปกติทำงโครงสร้ำง 
ทัง้นีย้งัมีกำรเปลี่ยนแปลงบำงอย่ำงท่ียำกตอ่กำรประเมินและควำมไมแ่น่นอนซึง่สง่ผลให้กบัผู้ปกครองเกิด
ควำมไมส่บำยใจ 
หำกสตรีมีครรภ์ต้องกำรทรำบเพศของทำรกในครรภ์ ให้แจ้งพยำบำลผดงุครรภ์ระหวำ่งท่ีตรวจ 
ถ้ำหำกสำมำรถระบเุพศได้ด้วยคำ่ควำมแมน่ย ำท่ีเช่ือถือได้ ผดงุครรภ์จะแจ้งให้ทรำบ  
 

เกดิอะไรขึน้ต่อจากนี ้– หลังจากการตรวจต่าง ๆ 
 
สว่นใหญ่แล้วทกุอย่ำงแสดงผลออกมำดีจำกกำรตรวจตำ่ง ๆ และทำรกคลอดออกมำมีสขุภำพสมบรูณ์ 
หำกกำรตรวจนัน้บง่บอกถึงควำมผิดปกตินอกเหนือจำกท่ีคำดไว้จะมีกำรประเมินจำกแพทย์อีก 
อำจมีกำรตรวจเพิ่มเติมและในบำงกรณีอำจมีค ำถำมหำกคณุต้องกำรกำรเจำะตรวจน ำ้คร ่ำหรือกำรเก็บเซ
ลล์ตวัอย่ำงรก ถ้ำผลออกมำวำ่ทำรกในครรภ์มีโครโมโซมผิดปกติและ/หรือควำมผิดปกติทำงโครงสร้ำง 
คณุจะได้รับข้อมลูท่ีครอบคลมุและโอกำสในกำรปรึกษำพดูคยุถึงสิ่งท่ีอำจเกิดขึน้ 
บคุคลภำยนอกไมมี่สิทธ์ิแทรกแซงหรือพยำยำมมีอิทธิพลตอ่กำรตดัสินใจของเจ้ำของครรภ์ 
บำงครัง้เป็นกำรดีท่ีสำมำรถปรึกษำหำรือกบัผู้ เช่ียวชำญ ตวัอย่ำงเช่น ผู้ให้ค ำปรึกษำด้ำนพนัธุกรรม 

กมุำรแพทย์ นกัจิตวิทยำหรือเจ้ำหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ เพื่อตดัสินใจในสิ่งท่ีดีท่ีสดุส ำหรับคณุ 
นอกจำกนีย้งัสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเวบไซต์ด้ำนลำ่งเพื่อศกึษำเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเป็นผู้ปกครองของเด็
กท่ีมีควำมบกพร่อง 



                                     

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด
: 
 

 รับทรำบข้อมลูท่ีโรงพยำบำลของคณุจดัเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 
ลงิก์ที่แนะน า: 
 
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Undersokningar/Fosterdiagnostik/ 
http://www.svenskadownforeningen.se 
http://www.nnkkf.n.nu  (SNIF) 
http://www.agrenska.se 
http://www.gensvar.se 
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/funktionshinder/ 
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/ 
http://www.fub.se (สมำคมเดก็ วยัรุ่น และผู้ใหญ่ท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ) 

http://www.svenskadownforeningen.se/
http://www.nnkkf.n.nu/
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/funktionshinder/
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/
http://www.fub.se/

