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สรุปความรู้จากการประชุมวิชาการ 
เรื่อง ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์ “มีลูกเพื่อชาต”ิ 

ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2560 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ. เมือง จ.เชียงใหม ่

โดยศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์ และศนูย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร ์“มีลูกเพื่อชาต”ิ  
โดย นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 จ.เชียงใหม ่

ประชากรเป็นองค์ประกอบสําคัญของรัฐชาติ ดังที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวง 
มหาดไทยทรงกล่าวในพิธีเปิดการประชุมแพทย์หัวเมืองว่า “เมืองไทยมีอาณาเขตกว้างขวาง แต่มีคนน้อย 
ถ้าจะมีอีกสัก 5 เท่า หรือ 6 เท่าของเดี๋ยวนี้ ก็จะยังมีที่พออยู่กัน ไม่อัตคัต จะทําอย่างไรให้พลเมืองเรา 
มีมากขึ้น แม้รัฐบาลจะเนรมิตให้มีคนมากขึ้นไม่ได้ แต่ก็มีทางที่จะบํารุงคนที่เกิดมาให้อยู่รอดเติบโตให้มาก 
อย่าให้ตายมากนัก ถ้าป้องกันให้คนตายน้อยลงได้ จํานวนไพร่พลของบ้านเมืองก็ย่อมจะมากขึ้นโดยเร็ว”  

ในช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ไทยมีประชากรเพียง 8,131,247 คน (พ.ศ. 2453) และหลังสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 มีประมาณ 18 ล้านคน  ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายเร่งการเพิ่มประชากร 
เพื่อเพิ่มความมั่นคงของชาติ โดยตั้งองค์การส่งเสริมการสมรส ซึ่งมีสํานักงานสื่อสมรสที่ศาลากลางของ 
จังหวัดต่างๆ และมีการจัดงานวันแม่เพื่อประกวดแม่ลูกดกโดยแม่ที่เข้าประกวดมีลูก 15 คนขึ้นไป รวมทั้ง 
ในปี พ.ศ. 2499 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้มีบุตรมาก ส่งผลให้ระหว่างปี พ.ศ. 2506–
2526 มีจํานวนเด็กเกิดใหม่ปีละมากกว่า 1 ล้านคน จัดเป็นยุค “เบบี้บูม” ของไทย โดยปี พ.ศ. 2512 เป็น 
ปีที่มีเด็กเกิดมากที่สุดถึง 1.2 ล้านคน ขณะเดียวกันอัตราตายก็ลดลง เนื่องจากการสาธารณสุขดีขึ้น จาก 
ข้อมูลสำมะโนประชากร พ.ศ. 2513 ประเทศไทยมีประชากร 34,397,371 คน ทําให้ เป็นที่วิตกว่าการมี 
จํานวนประชากรมากเกินไปจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศได้ 

ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร จึงมีนโยบายสนับสนุนการวางแผนครอบครัวด้วยระบบใจสมัคร 
เพื่อแก้ปัญหาจากอัตราเพิ่มประชากรที่สูงมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศ โดยมีสโลแกนรณรงค์การวางแผนครอบครัวว่า “ลูกมาก ยากจน” ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515–2519) เป็นต้นมา ไทยมีเป้าหมายลดอัตราการเพิ่มประชากร 
จากร้อยละ 3 ให้เหลือร้อยละ 2.5 ในแผนฯ 3 ร้อยละ 2.1 ในแผนฯ 4 และร้อยละ 1.5, 1.3 และ 1.2 ใน 
แผนฯ 5, 6, 7 ตามลําดับ จนถึงแผนฯ 8 (พ.ศ. 2540–2544) จึงยกเลิกเป้าหมายการลดอัตราการเพิ่ม 
ประชากร ซึ่งขณะนั้นไทยมีประชากร 60,916,441 คน (สํามะโนประชากร พ.ศ. 2543)  

ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2540–2560) อัตราเจริญพันธุ์ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี พ.ศ. 
2538–2539 ไทยมีอัตราเจริญพันธ์รวมเท่ากับ 2.02 ต่ํากว่าระดับการเกิดทดแทนที่ต้องการคือ 2.1 และ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 อัตราเจริญพันธุ์รวมลดลงเหลือ 1.62 ประกอบกับพัฒนาการทางการแพทย์และ 
สาธารณสุขของไทยมีความก้าวหน้าไปมาก คนไทยมีอายุยนืยาวมากขึ้น มีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 54.7 ปี 
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ในปี พ.ศ. 2503 เป็น 74.6 ปี ในปี พ.ศ. 2558 (ข้อมูลจากธนาคารโลก ปี ค.ศ. 2017) ทําให้ประชากร 
ช่วงวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจะเป็นเช่นนี้ไปอีก 20 ปี ปัจจุบันนี้ 
ประเทศไทยจึงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (สังคมที่มีประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปี ร้อยละ 10 ขึ้นไป) โดยสมบูรณ์ 
ขณะที่ประชากรช่วงวัย 0–20 ปี และประชากรวัยทํางาน อายุ 20–40 ปี มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
อัตราส่วนพึ่งพิงวัยชราเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุลดลง ส่งผลให้ความสามารถในการผลิต 
และการแข่งขันของประเทศลดลง  

นอกจากปัญหา “เด็กเกิดน้อย” ประเทศไทยในปัจจุบันยังเผชิญปัญหา “เด็กด้อยคุณภาพ” จากผลการ 
สำรวจในปี พ.ศ. 2557 พบว่าเด็กปฐมวัย (อายุ 0–5 ปี) มีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 72.8 (n=9600) 
และจากการคัดกรองในปี พ.ศ. 2559 (n=166,394) แม้ว่าจํานวนเด็กปฐมวัยมีพัฒนาสมวัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 
ร้อยละ 76.5 แต่ก็ยังต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว ้ ร้อยละ 85 กระทรวงสาธารณสุขยังได้ประมาณการว่า 
แต่ละปีมีทารกที่มีความผิดปกติแต่กําเนิด 24,000–40,000 ราย จากจํานวนสตรีตั้งครรภ์ 800,000 ราย 
ซึ่งเป็นสาเหตุการตายของทารกแรกเกิดถึงร้อยละ 20–30  

จากปัญหา “เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ” กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องจัดทํา “ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560–2569) ว่าด้วย 
การส่งเสริมการเกิดด้วยความสมัครใจเพื่อเพียงพอสําหรับทดแทนประชากร การเกิดทุกรายมีการวางแผน 
มีความตั้งใจและมีความพร้อมในทุกด้าน นําไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง 
พร้อมเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ  

โดยมีแนวคิดหลักสําคัญ 3 ประการ คือ    

1. การเพิ่มจํานวนการเกิดเพื่อทดแทนจํานวนประชากร โดยส่งเสริมการเกิดในหญิงอายุ 20 – 34 ปี 
ที่มีความพร้อมและตั้งใจจะมีครรภ์ 

2.  การเกิดทุกรายมีความพร้อม มีการวางแผน และได้รับความช่วยเหลือในการมีบุตร 
3.  ทารกเกิดมาแข็งแรง พร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย และได้รับ 
การดูแลที่ดีหลังคลอด 

มีการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ข้อ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากฏหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและสร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารสังคม 

มีตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 7 ข้อ คือ 

1.  อัตราเจริญพันธุ์รวม ไม่ต่ํากว่า 1.6 
2.  ร้อยละของการตั้งครรภ์ที่มีการวางแผน 
3.  อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 20–34 ป ี
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4.  อัตราส่วนการตายของมารดา 
5.  อัตราตายของทารกแรกเกิด 
6.  ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
7.  ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี รูปร่างดี สูงสมส่วน 

และมีมาตรการสําคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ คือ 

1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระยะก่อนสมรส ระยะก่อนมีบุตร ระยะ 
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 

2.  การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเอื้อให้คู่สมรสตัดสินใจที่จะมีบุตรและเลี้ยงดูบุตร เช่น สวัสดิการด้านที่อยู่ 
อาศัย มาตรการทางภาษี เงินช่วยเหลือ สถานที่ดูแลบุตรของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น  

3. การผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขสิทธิการลดคลอด ให้เหมาะสมสําหรับหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส ทั้ง 
ในกลุ่มที่ทํางานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมบทบาทชายหญิงในการเลี้ยงดูบุตร   

เป้าหมายงานอนามัยแม่และเด็ก : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย  (แบบดีๆ ทั้งแม่และลูก) และสร้างต้นทุน 
สุขภาพที่ดีให้ประชาชน เพื่อเป็นต้นทุนศักยภาพมนุษย์ ต้นทุนการสร้างความเข้มแข็งของประเทศชาต ิ
ต้นทุนการสร้างความเข้มแข็งของมนุษยชาติ ฯลฯ 

ปัญหาแม่ไทยวันนี้  
1. ตั้งครรภ์วัยรุ่น จํานวนสตรีตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2. ฝากครรภ์ช้า หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ /ฝากครรภ์น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 4 ครั้ง 
3. มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/ตับอักเสบ  
4. มีปัญหาโรคพันธุกรรม ปัญหาโภชนาการบกพร่อง หรือโรคเกี่ยวกับทุพโภชนาการ 
5. มีปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรม และโรคเรื้อรังอื่นๆ    
6. ปัญหาการคลอดไม่ปลอดภัย 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเด็กไทยวันนี้  
1. น้ําหนักแรกเกิดน้อย/มากเกินไป คลอดก่อนกําหนด/ตัวเล็ก 
2. เสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี/ตับอักเสบ  
3. เสี่ยงเกิดโรคพันธุกรรมและพิการแต่กําเนิดเพิ่มขึ้น 
4. กินนมแม่ไม่ครบ 6 เดือน  
5. ฉลาดน้อย/สติปัญญาด้อย พัฒนาการช้า 
6. อ้วน เตี้ย รูปร่างไม่สมส่วน 
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“ผดุงครรภ์แนวใหม”่ 
โดย รศ.ดร.เกสรา  ศรีพิชญาการ หัวหน้าศูนย์วิจัยการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม. เชียงใหม ่

พยาบาลผดุงครรภ์ มีบทบาทสําคัญในการดูแลสตรีตั้งแต่ระยะก่อนสมรส/ระยะก่อนมีบุตร ระยะตั้งครรภ์ 
ระยะคลอด และระยะหลังคลอดดังนี้ 

การดูแลสตรีในระยะก่อนตั้งครรภ์ 

แนวคิดหลักในการดูแลในระยะก่อนตั้งครรภ์ (preconception care) หมายถึง การปฏิบัติเพื่อค้นหา 
พฤติกรรม ความเจ็บป่วย และปัจจัยทางสังคมของสตรีที่อาจมีผลต่อการตั้งครรภ์เมื่อมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น 
ตลอดจนให้การป้องกัน และจัดการแก้ไขปัญหาที่พบก่อนมีการตั้งครรภ์  

วัตถุประสงค์การดูแลในระยะก่อนตั้งครรภ์ คือ เพือ่ให้การตั้งครรภ์ที่จะเกิดขึ้นมีความปกติสมบูรณ์ ทารก 
ไม่มีความผิดปกติหรือพิการแต่กําเนิด สตรีมีการตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ปราศจากภาวะแทรกซ้อน 
รวมถึงมีการการดูแลในระยะหลังคลอดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการตั้งครรภ์ หรือมีบุตรคนต่อไป 
เรียกว่าการดูแลระหว่างตั้งครรภ์ (interconception care) ซึ่งจัดบริการไว้ที่คลินิกตรวจหลังคลอด 
และ/หรือ หอผู้ป่วยหลังคลอด   

การจัดบริการสุขภาพสําหรับการดูแลระยะก่อนตั้งครรภ์ ครอบคลุมสตรีวัยเจริญพันธุ์ทุกรายที่มีอายุ 15–
44 ปี โดยพยาบาลผดุงครรภ์มีบทบาทสําคัญ 2 ประการ คือ 

บทบาทพยาบาลผดุงครรภ ์

1. การคัดกรองระยะก่อนตั้งครรภ์ (preconception screening) 

เป็นการปฏิบัติเพื่อค้นหาปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ เพื่อจะได้มีการตรวจวินิจฉัย ให้การดูแล 
รักษาหรือแก้ไขสิ่งผิดปกติ การคัดกรองในระยะก่อนตั้งครรภ์ ประกอบด้วย การซักประวัติ การตรวจ 
ร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ 

1.1 การซักประวัติ ได้แก่  
1.1.1 อายุมารดาและประวัติอนามัยเจริญพันธุ์ ได้แก่ ประวัติประจําเดือน การคุมกําเนิด การแท้ง 

การตายคลอด คลอดผิดปกติ คลอดทารกน้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือมากกว่า 40,000 กรัม ทารก 
เจริญเติบโตช้าในครรภ์ ทารกพิการหรือเจ็บป่วยแต่กําเนิด 

1.1.2 การเจ็บป่วยในระบบสืบพันธุ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ 
1.1.3 การเจ็บป่วยทางอายุรกรรม เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ต่อมธัยรอยด์ 

เป็นพิษ โลหิตจาง (โดยเฉพาะธาลัสซีเมีย) เป็นต้น 
1.1.4 ประวัติการผ่าตัด การเจ็บป่วยในครอบครัว โรคพันธุกรรม  
1.1.5 การใช้ยา ทั้งยาตามแผนการรักษายาที่ซื้อใช้เอง การแพ้ยา และการรักษาตามแผนไทย  
1.1.6 การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสพสารเสพติด 
1.1.7 ภาวะโภชนาการ การทํางาน การออกกําลังกาย และการทํากิจกรรมต่างๆ 
1.1.8 สุขภาพจิตและปัญหาทางจิตใจ เช่น อาการซึมเศร้า เครียด ถูกทําร้ายโดยคนในครอบครัว  
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1.2 การตรวจร่างกาย ได้แก่  
1.2.1 น้ําหนัก ส่วนสูง และดัชนีทวลกาย  
1.2.2 ความดันโลหิต  
1.2.3 ช่องปากและฟัน  
1.2.4 ศีรษะ ใบหน้า คอ  และต่อมธัยรอยด์  
1.2.5 เต้านม หัวใจ ปอด ท้อง ผิวหนัง แขนขา  
1.2.6 การตรวจในอุ้งเชิงกราน  

1.3 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่  
1.3.1 ตรวจเลือดเพื่อคัดกรองภาวะโลหิตจาง โรคธาลัสซีเมีย เบาหวาน และระดับอิเล็กโทรลัยต์  
1.3.2 ตรวจหมู่เลือด และ Rh 
1.3.3 ตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 
1.3.4 ตรวจเลือดเพื่อคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส  
1.3.5 ตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน อีสุกอีใส ตับอักเสบบี  
1.3.6 เอก๊ซเรย์ปอด เพื่อคัดกรองวัณโรคปอด 

2. การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพสตรีในระยะก่อนตั้งครรภ์  

2.1 การวางแผนด้านอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อลดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การมีบุตรยาก และการได้รับ 
teratogen ของทารกในครรภ์ พยาบาลควรซักถามเกี่ยวกับความต้องการมีบุตร จํานวนบุตรที่ต้องการ 
เวลาที่ต้องการตั้งครรภ์หรือมีบุตร การเว้นระยะการมีบุตร การคุมกําเนิด และการดูแลสุขภาพเพื่อเตรียม 
มีบุตร โดยทั่วไปควรใช้เวลาปรับตัวหลังการแต่งงานและเตรียมตัวมีบุตรอย่างน้อย 1 ปี มีบุตรเมื่ออายุ 20 
ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี จํานวนบุตร 2–3 คน ห่างกันอยา่งน้อย 3 ปี เลือกวิธีคุมกําเนิดที่ปลอดภัย 
ในช่วงที่เว้นระยะการมีบุตร รวมถึงส่งเสริมบทบาทผู้ชายในการคุมกําเนิดด้วย 

2.2 การดูแลด้านโภชนาการก่อนตั้งครรภ์ 
2.2.1 สตรีผอม น้ําหนักน้อยกว่า 45 กิโลกรัม ส่วนสูงน้อยกว่า 150 เซนติเมตร มีดัชนีมวลกาย 

ต่ํากว่า 18.5 กก/ม2 หรือมีน้ําหนักไม่ได้สัดส่วนกับความสูง มีโอกาสคลอดทารกน้ําหนักน้อย ควรได้รับ 
การดูแลให้มีดัชนีมวลกายถึง  18.5 กก/ม2 เป็นอย่างน้อย ก่อนมีการตั้งครรภ์ และพยาบาลควรอธิบายให้ 
ทราบถึงผลของภาวะน้ําหนักน้อยในทารกแรกเกิด เช่น โตช้า ตัวเตี้ย พัฒนาการล่าช้าทั้งในด้านสติปัญญา 
และอารมณ์ ทําให้มีมีปัญหาด้านการเรียน และพฤติกรรมการเข้าสังคม   

2.2.2 สตรีที่น้ําหนักเกิน (BMI 25.0–29.9 kg/m2 ) หรืออ้วน (BMI 30.0 kg/m2) ควรควบคุม 
อาหารและมีการออกกําลังกายสม่ําเสมอ เพื่อให้น้ําหนักลดลงจนมีค่าดัชนีมวลกายไม่เกิน 25 กก/ม2 
สตรีอ้วนที่ตั้งครรภ์ อาจเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และติดเชื้อง่าย ขณะที่ทารก 
มีโอกาสตัวโต คลอดยาก เกิดความผิดปกติจากมารดาเป็นโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง แต่สตรี 
ไม่ควรลดน้ําหนักในระยะตั้งครรภ์  เพราะอาจทําให้ทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ และเกิดความพิการได้  

2.2.3 อาหารสําหรับสตรีก่อนตั้งครรภ์ ควรรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ และครบ 5 หมู่ทุกมื้อ 
เพื่อได้สารอาหารครบถ้วน โดยสตรีอายุ 20 ปีขึ้นไปมีความต้องการพลังงานวันละ 1,750 กิโลแคลอรี่ 
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ดังนั้นในแต่ละวัน จึงควรรับประทานอาหารในปริมาณดังนี้ 1) ข้าว 8 ทัพพี (อาจทดแทนด้วยก๋วยเตี๋ยว 
ขนมจีน ขนมปัง สปาเก็ตตี้); 2) เนื้อสัตว์และไข่ (อาจทดแทนด้วยถั่วเมล็ดแห้ง) 8 ช้อนกินข้าว (โดยมี 
เนื้อสัตว์สัปดาห์ละ 2–3 ครั้ง และมีอาหารทะเลสัปดาห์ละ 2–3 ครั้ง); 3) นม 1–2 แก้ว; 4) ผัก 4 ทัพพี; 
5) ผลไม้ 1–2 จาน; และ 6) น้ําเปล่า 6–8 แก้ว 

2.2.4 เลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย ไม่มีสารพิษหรือสารเคมีปนเปื้อน อาหารสะอาด 
ปรุงสุกใหม่ๆ  โดยปฏิบัติให้เป็นนิสัย และทําต่อเนื่องไปจนถึงระยะตั้งครรภ์ และระยะให้นมบุตร 

2.2.5 ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือจํากัดปริมาณการดื่ม ไม่เกิน 5 แก้วต่อวัน เพราะอาจมีผล 
ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของทารกได้ แต่ถ้าไม่ดื่มเลยจะดีมาก  

2.3 การบริโรคแร่ธาตุ/วิตามิน/อาหารเสริมในระยะก่อนตั้งครรภ ์ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ดังนี้ 
2.3.1 รับประทานกรดโฟลิกหรือวิตามินบี 9 วันละ 400 ไมโครกรัม นาน 6 สัปดาห์ก่อนตั้งครรภ์ 

และรับประทานต่อเนื่องในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดปกติของหลอด 
ประสาท หากรับประทานตลอดการตั้งครรภ์ จะช่วยในการบํารุงสมองของทารก รวมถึงลดโอกาสเกิดโรค 
หัวใจพิการแต่กําเนิด ปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการของใบหน้า  

2.3.2 รับประทานเครื่องในสัตว์ ผักผลไม้สีเหลือง เพื่อได้รับวิตามินเอ ซึ่งช่วยบํารุงสมองทารก 
2.3.3 ปรุงอาหารด้วยเกลือเสริมไอโอดีนวันละ 1 ช้อนชา (ลดลงได้ในวันที่รับประทานอาหารซึ่งมี 

ไอโอดีนสูง) เพื่อได้ไอโอดีนวันละ 150 ไมโครกรัม ซึ่งเพียงพอต่อการป้องกันการขาดสารไอโอดีนในสตรี 
ก่อนตั้งครรภ์ ช่วยเสริมการทํางานของต่อมธัยรอยด์  

2.3.4 รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก โปรตีน และวิตามินบี 12 ให้เพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิด 
โลหิตจางในระยะตั้งครรภ์ การรับประทานธาตุเหล็กเสริม ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ ไม่ควรซื้อทานเอง 

2.3.5 รับประทานอาหารที่มีแคลเซียม วันละ 1,000 มิลลิกรัม โโยดื่มนมวันละ 1–2 แก้ว ร่วมกับ 
รับประทานอาหารจําพวกเนื้อสัตว์ นม และถั่ว ไม่ควรซื้อแคลเซียมรับประทาน เพราะอาจได้รับมากเกิน 

2.3.6 รับประทานอาหารที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิด DHA หรือ โอเมก้า-3 เพื่อบํารุงหัวใจ 
หลอดเลือดและสมองของสตรี นอกจากนี้ยังช่วยให้สมองทารกในครรภ์เจริญดี มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
อาหารที่มี DHA สูง ได้แก่ ปลาทะเลน้ําลึก เช่น แซลมอน ทูน่า และมีในถั่วเหลือง ไข่แดง และน้ํามันปลา  

2.4 การออกกําลังกายและการทํางาน 
2.4.1 การออกกําลังกาย สตรีที่ออกกําลังกายก่อนตั้งครรภ์สามารถออกกําลังกายต่อได้ในระยะ 

ตั้งครรภ์ ทั้งนี้ควรเลือกออกกําลังกายชนิดที่ปลอดภัยในระดับรุนแรงปานกลาง (ห้ามดําน้ํา กระโดดมากๆ 
และยกน้ําหนัก) ออกกําลังกายหรือการบริหารร่างกายด้วยท่าต่างๆ ทุกวัน วันละ 20–30 นาที รวมถึง 
ต้องมีความสุขกับการออกกําลังกายทุกครั้ง  

2.4.2 การทำงาน ลักษณะงานที่ปลอดภัยสําหรับหญิงมีครรภ์ คือ การทํางานที่ไม่มีสารพิษหรือ 
รังสี งานไม่หนักหรือทําให้เหนื่อยล้าเกินไป ไมใ่ช่งานที่ต้องยืนหรือเดินนานๆ ไม่ต้องก้มๆ เงยๆ หรือ 
ปีนป่าย และเป็นงานที่ไม่ก่อให้เกิดความเครียดสูง อากาศในที่ทํางานไม่ควรเกนิ 37.8 องศาเซลเซียส ส่วน 
สตรีที่เป็นเกษตรกร ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงต่างๆ ตลอดถึงหลีกเลี่ยงการยกของหนัก 
หรืออยู่กลางแดดที่ร้อนจัด สตรีที่รับจ้างมักมีปัญหาทํางานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ  จึงควรหาทางแก้ไข 
เมื่อตั้งครรภ์ 
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2.4 สารเสพติด 
2.4.1  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ยาดองเหล้า การดื่มสุราความเข้มข้นปานกลางถึงสูงวันละ 30–60 

ซีซี ทําใหม้ีโอกาสเกิดกลุ่มอาการทารกในครรภ์ติดสุรา คือ ตัวเล็ก ใบหน้าผิดปกติ และมีความผิดปกติของ 
ระบบประสาท มีพัฒนาการล่าช้าในทุกด้าน สตรีควรงดดื่มสุราตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์และตลอดการตั้งครรภ์   

2.4.2 บุหรี่ การสูบบุหรี่มีความพันธ์กับทารกมีน้ําหนักแรกเกิดน้อย ถุงน้ําแตกก่อนการเจ็บครรภ์ 
รกเกาะต่ํา รกลอกตัวก่อนกําหนด ทารกเป็นตทันทีโดยไม่ทราบสาเหตุ พัฒนาการล่าช้า สตรีจึงควรงดสูบ 
บุหรี่ และหลีกเลี่ยงการเป็นผู้สูบบุหรี่มือสองตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์และตลอดระยะตั้งครรภ์ 

2.4.3 สารเสพติดต่างๆ เช่น ยาม้า ยาอี พบว่าทําให้ทารกมีน้ําหนักน้อยแรกเกิด มีหัวใจพิการ 
แต่กําเนิด เลือดออกในสมอง สมองตาย มีการทําลายเซลล์ประสาท พัฒนาการต่ํา สมาธิและความจําสั้น 
เด็กมักมีปัญหาพฤติกรรมในระยะยาว สตรีจึงควรเข้ารับการบําบัดก่อนตั้งครรภ์  

2.5 การฉีดวัคซีนก่อนตั้งครรภ ์
2.5.1 วัคซนีที่ควรฉีดก่อนตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อของสตรีและทารกในครรภ์ ได้แก่ วัคซีน 

ป้องกันไวรัสตับอักเสบบี คางทูม หัด และหัดเยอรมัน หากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีขณะตั้งครรภ์ ทําให้ 
ทารกมีน้ําหนักน้อยและคลอดก่อนกําหนด ส่วนคางทูม หัดและหัดเยอรมัน ทําให้แท้ง คลอดก่อนกําหนด 
ทั้งนี้หัดเยอรมันยังทําให้ทารกมีความพิการแต่กําเนิด อย่างไรก็ตาม ภายหลังการฉีดวัคซีนควรเว้นระยะ 
การตั้งครรภ์ อย่างน้อย 1 เดือน ที่ดีที่สุด คือ 3 เดือน นอกจากนี้ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไว้ด้วย 

2.6 การป้องกันการบาดเจ็บ 
การบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์กระบะ สตรีควร 

ได้รับการปลูกฝังนิสัยการขับขี่ปลอดภัย การเคารพกฏจราจร การสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 
ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะตั้งครรภ์  เพราะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากการทรงตัวไม่ดี และมีความไม่ปลอดภัยต่อทารกจากการกระทบกระเทือน ทําให้แท้ง หรือคลอด 
ก่อนกําหนดได้      
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ความผิดปกติแต่กําเนิด (Birth Defects: BD):  

โดย รศ.นพ. ชเนนทร์  วนาภิรักษ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
นโยบายและการดําเนินงานเพื่อป้องกันความผิดปกติแต่กําเนิดในระดับชาต ิ

ความพิการแต่กําเนิด (birth defects: BD) เป้นภาวะที่พบได้บ่อย ข้อมูลจากทั่วโลก พบทารก/เด็กที่มี 
ความพิการแต่กําเนิดกว่า 8 ล้านคน ประเทศไทยมีทารกกิดเกิดใหม่ประมาณ 7–8 แสนคน ประมาณว่า 
พบทารกที่มีความพิการแต่กําเนิด 24,000 – 40,000 รายต่อปี (แต่ปัจจุบันยังไม่มีระบบการจัดเก็บบันทึก 
ข้อมูลทารก/เด็กพิการแต่กําเนิดที่ได้มาตรฐาน) 

ความพิการแต่กําเนิดที่มีการบันทึกไว้ที่พบบ่อยได้แก่ ความพิการของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบ 
ประสาท (โดยเฉพาะภาวะหลอดประสาทไม่ปิด) ระบบทางเดินอาหาร (ที่พบบ่อยคือภาวะผนังหน้าท้อง 
ไม่ปิด) ปากแหว่ง เพดานโหว่ ความพิการของระบบทางเดินปัสสาวะและไต ความพิการของหัวใจ ความ 
ผิดปกติของโครโมโซม (ซึ่งมีความพิการได้หลายอวัยวะ ร่วมกับความพิการทางสติปัญญา) และความพิการ 
ของหลายอวัยวะ (โดยหาสาเหตุไม่ได้) 

ข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากการศึกษารวบรวมในโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่รับการส่งต่อผู้ป่วย 
จึงอาจมีตัวเลขสูงกว่าความเป็นจริงที่พบในประชากรทั่วไป จําเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมีการปรับปรุง 
ระบบการเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐานเพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันความพิการแต่กําเนิด และให้การ 
ดูแลรักษาต่อเนื่องที่เหมาะสม โดยมีการรวมตัวกันของนักวิชาการและจัดตั้งคณะทํางานโครงการฯ เพื่อ 
ป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กําเนิดในประเทศไทย (Thailand Task Force for Birth Defects 
Prevention and Care) โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ 

1. เพื่อให้เกิดแผนการดําเนินงานระดับประเทสแบบองค์รวม และเป็นรูปธรรม 
2. เพื่อสร้างแนวทางการให้การดูแลรักษาและฟื้นฟูที่เหมาะสม 
3. เกิดระบบการจดทะเบียนความพิการแต่กําเนิดระดับประเทศ(Thailand Birth Defects Registry) 

การดําเนิงานในระยะที่ 1 

ในระยะเริ่มต้นของโครงการนี้ ทําการจดทะเบียนความพิการแต่กําเนิดในเด็กแรกเกิดจนถึง 7 ปี ใน 8 เขต 
ของ สปสช. รวม 18 จังหวัด รวมทั้งมีการจัดทํา Master plan of operating map ใน 5 กลุ่มโรคที่ 
พบบ่อย ได้แก่ กลุ่มอาการดาวน์ (Down’s syndrome) ภาวะหลอดประสาทไม่ปิด (neuron tube 
defects; NTDs) ภาวะปากแหว่งและเพดานโหว่ (Cleft lip and palate) ความพิการแต่กําเนิดของ 
แขนขา (Limb anomalies);และ 5) โรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน (Duchene muscular dystrophy) 

การดำเนิงานในระยะที่ 2 

ในระยะที่ 2 เป็นการจัดทําโครงหารอําเภอต้นแบบด้านการดูแลผู้พิการแต่กําเนิด โดยการบูรณาการกับ 
ระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System, DHS) ใน 18 จังหวัดนําร่อง รวมทั้งมีการจัดทําคู่มือ 
การปฏิบัติทั้งในระดับโรงพยาบาล และในระดับชุมชน 
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แผนการดําเนินงานเพื่อการป้องกันความผิดปกติแต่กําเนิด 

การให้โฟเลตหรือวิตามินบี 12 เพื่อป้องกันความพิการแต่กําเนิด 

ภาวะหลอดประสาทไม่ปิด (Neuron tube defcets; NTDs) เป็นภาวะที่มีการสร้างสมองได้ไม่สมบูรณ์ 
(anencephaly) พบได้ 1 ใน 3 ของปัญหาความบกพร่องในการพัฒนา ของระบบประสาท และอีก 2 ใน 
3 เป็นความผิดปกติชนิด myelomeningocele เป็นภาวะที่ไขสันหลังยื่นออกมาเป็นถุงกลางกระดูก 
สันหลัง โดยในกลุ่มนี้ ร้อยละ 80–90 เป็น spina bifida ทารกสามารถ มีชีวิตได้เกิน 1 ปี ถ้าได้รับการ 
ผ่าตัดแก้ไข ร้อยละ 75 มีชีวิตรอดจนถึงวัยผู้ใหญ่ แต่จะมีความพิการของขา ทั้งสองข้างเป็นอัมพาต ระบบ 
ทางเดินปัสสาวะและอุจจาระบกพร่อง รวมถึงมีความพิการทางสมองที่ เรียกว่า hydrocephalus ร่วมกับ 
มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ 

แนวคิดการลดอุบัติการณ์ภาวะ NTDs ที่ยอมรับกันทั่วโลก คือ การลดความเสี่ยงโดยการให้ folic acid 
supplement/fortification โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีที่มีประวัติคลอดบุตรที่มีภาวะ NTDs มาก่อน สตรีที่ 
เป็นเบาหวานก่อนตั้งครรภ์ หรือได้รับยากันชัก โดยเฉพาะยา valproic acid ตลอดถึงสตรีที่มีภาวะด้อย 
ทางการศึกษา เศรษฐานะและขาดวิตามิน B12 

วิตามิน B12 เป็นวิตามินที่ละลายน้ําได้ มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของตัวอ่อน มี 
บทบาทในการปิดของหลอดประสาทระหว่างสัปดาห์ที่สามของการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นช่วงที่สตรีตั้งครรภ์ 
ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ หากได้รับโฟเลตไม่เพียงพออาจนําไปสู่ความพิการแต่กําเนิดของ 
หลอดประสาท ถ้าเกิดในส่วนหัว (cephal end) ทําให้สร้างสมองได้ไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าเกิดส่วนปลาย 
(caudal end) มักทําให้เกิด spina bifida 

กรดโฟลิกทําหน้าที่เป็น cofactor ของเอนไซม์ใน DNA และ RNA biosynthesis โดยให้คาร์บอน 1 ส่วน 
ที่มีความสําคัญต่อการสังเคราะห์ DNA bases (guanine, adenine, thymine) ในช่วงพัฒนาการ 
ของตัวอ่อนจะมีความต้องการ tetrahydrofolic acid เพิ่มขึ้นอย่างมาก ถ้ามีภาวะพร่องโฟเลต ทําให้ 
การสังเคราะห์ DNA ถูกยับยั้ง ส่งผลให้เซลล์ไม่สามารถสร้าง DNA ได้เพียงพอต่อกระบวนการ mitosis 
นําไปสู่การเจริญเติบโตของเซลล์ที่ไม่สมดุล และตามมาด้วยการตายของเซลล์ (cell death) ซึ่งส่งผลต่อ 
การพัฒนาอวัยวะที่ผิดปกติ ในทุกระบบของร่างกาย 

องค์การอนามัยโลก (2007) แนะนําให้สตรีที่เตรียม/วางแผนตั้งครรภ์ ได้รับกรดโฟลิค หรือวิตามินบี 12 
วันละ 400 ไมโครกรัม นาน 3 เดือนก่อนตั้งครรภ์ และได้รับต่อเนื่องตลอด 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ 
สําหรับ สตรีที่มีประวัติบุตรพิการแต่กําเนิด ให้ได้รับโฟเลตวันละ 500 ไมโครกรัม  

ทางเลือกที่ดีกว่า คือ การเริ่มให้โฟเลตตั้งแต่สตรีเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ เนื่องจากสตรีที่เข้ารับบริการทาง 
การแพทย์ก่อนตั้งครรภ์นั้นมีจํานวนน้อย และมากกว่าร้อยละ 50 เป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผน จึงมัก 
มีความเสี่ยงจากการเข้ารับบริการล่าช้า เพราะช่วงเวลาที่สําคัญมาก คือช่วง 4–10 สัปดาห์แรกของการ 
ตั้งครรภ์ ดังนั้นการให้คําแนะนําและความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่โฟเลทสูงแก่หยิงวัยเจริญพันธุ์  
ในการบริการระดับปฐมภูมิจึงมีความสําคัญอย่างมาก 

โภชนาการเพื่อความฉลาดของทารกในครรภ ์
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โดย อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภูม ิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
การบริโภคไอโอดีนในระหว่างตั้งครรภ์ 

ไอโอดีนเป็นแร่ธาตุตามธรรมชาติ ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น พบมากในน้ําทะเลจากการชะล้างของดิน จึงไม่มีใน 
พื้นที่สูง  ปัจจุบันสามารถสังเคราะห์ได้แล้วเติมลงในอาหาร ส่วนใหญ่เติมในเกลือ  

ไอโอดีนเป็นส่วนประกอบสําคัญของฮอร์โมนไทรอกซินซึ่งผลิตจากต่อมธัยรอยด์ มีหน้าที่ในการควบคุม 
การเผาผลาญอาหารหรือเมตาบอลิซึม การผลิตพลังงาน ส่งเสริมการเจริญเติบโต การทํางานของหัวใจ 
ระบบประสาท การใช้แคลเซียม ฟอสฟอรัส และการกระจายของน้ําตามอวัยวะต่างๆ ทําให้ร่างกาย 
กระฉับกระเฉง  

การขาดไอโอดีนเป็นเวลานานทําให้เกิดโรคคอพอก เนื่องจากต่อมธัยรอยด์ถูกกระตุ้นให้ทํางานมากขึ้น 
ต่อมจึงโตขึ้นและมองเห็นได้เมื่อโตมากกว่าปกติ 4–5 เท่า ส่วนภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอกซินซึ่งเกิดจาก 
ต่อมธัยรอยด์ฝ่อโดยไม่ทราบสาเหตุ มักทําให้มีอาการง่วง ซึม เชื่องช้า ผิวหนังแห้ง อ้วน บวม ทนความ 
หนาวเย็นไม่ได้ ท้องผูก เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นช้า สมรรถภาพการทํางานลดลง และมีปัญหาทางจิตใจ 
ตรวจพบว่ามี TSH สูงมากกว่า 2.5 มลิลิยูนิต/ลิตร และ FT4 ต่ํา อาจพบ thyroid autoantibodies titer 
สูง ส่วนกลุ่มแอบแฝง พบ TSH สูง แต่ FT4 ปกติ ซึ่งมักพบร่วมกับโรคเบาหวาน    

ด้านอนามัยเจริญพันธุ์นั้น ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอกซิน มีผลกระทบดังนี้ 

1. เป็นหมัน เนื่องจากไม่มีการตกไข่  
2. โรคแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ในรายที่ได้รับการรักษาแก้ไขแล้ว และมีการตั้งครรภ์ มักมีโรคแทรกซ้อน 
ได้แก่ ความดันโลหิตสูง รกลอกตัวก่อนกําหนด คลอดก่อนกําหนด ทารกน้ําหนักน้อย ทารกตายคลอด 
และตกเลือดหลังคลอด ในรายที่ FT4 ต่ํา แต่ TSH ปกติ จะไม่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 

3. ทารกในครรภ์มีพัฒนาการช้า ในระยะ 12 สัปดาห์แรก ทารกมีการสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ 
แต่ยังสร้างฮอร์โมนไทรอกซินเองไม่ได้ ต้องอาศัยจากมารดา ถ้ามารดามีภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอกซิน 
จะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์มากและอาจทําให้แท้ง หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ทารกในครรภ์เริ่ม 
ผลิตฮอร์โมนไทรอกซินเองแต่ยังไม่สมบูรณ์ และยังต้องอาศัยจากมารดา ทารกมีภาวะพร่องฮอร์โมนใน 
ระยะนี้ จะมีผลให้มีพัฒนาการล่าช้า สติปัญญาต่ํา ถ้าสตรีตั้งครรภ์มีระดับ FT4 ต่ํามาก จะทําให้ทารก 
มีภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอกซินแต่กําเนิด หรือเป็นโรคเอ๋อ (cretinism) โดยทารกจะมีลักษณะคอพอก 
ปัญญาอ่อน หูหนวก เป็นใบ้ ตาเหล่ เคลื่อนไหวแบบกระตุก และตัวแคระแกรน  

การป้องกันและรักษาภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอกซินแต่กําเนิด 

เนื่องจากไอโอดีนมีความสําคัญต่อการสร้างฮอร์โมนไทรอกซิน ทั้งในสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ การ 
ขาดไอโอดีน จึงมีผลต่อการพัฒนาระบบประสาทและสติปัญญา ตั้งแต่ระดับเล็กน้อย ไปจนถึงเกิดโรคเอ๋อ 
ในปี พ.ศ. 2552 มีการสํารวจพบว่าเด็กไทยมีไอคิวต่ํามาก มีค่าเฉลี่ยที่ 91 จุด จึงได้มีการรณรงค์ให้มีการ 
เสริมไอโอดีนในอาหารของสตรีตั้งครรภ์ และการตรวจคัดกรองโรคเอ๋อในทารกแรกเกิด ซึ่งผลการสํารวจ 
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ในปี พ.ศ. 2559 พบวา่เด็กไทยมีไอคิวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 98.23 จุด แต่ยังน้อยกว่าค่ามาตรฐานขั้นต่ําคือ 
100 จุด รวมทั้งอัตราเด็กอายุ 0–5 ปี มีพัฒนาการสมวัยในปี พ.ศ. 2557 ยังมีค่าเพียงร้อยละ 72.5 ซึ่ง 
ต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดคือ ร้อยละ 85  

บทบาทพยาบาลผดุงครรภ ์

จะเห็นได้ว่าปัญหาการขาดไอโอดีนยังไม่หมดไปจากประเทศไทย เพราะการขาดไอโอดีนของสตรีตั้งครรภ์ 
ในระดับไม่รุนแรงจะไม่ส่งผลให้ทารกมีความพิการแต่กําเนิดของอวัยวะต่างๆ  แต่มักทําให้บุตรที่เกิดมามี 
สติปัญญาทึบ ความสามารถในการเรียนรู้ต่ํา พยาบาลผดุงครรภ์จึงมีบทบาทสําคัญในการป้องกันการเกิด 
ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอกซินจากการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ 

1. การประเมินภาวะขาดธาตุไอโอดีน ที่นิยมใช้มีดังนี้ 

1.1 การตรวจหาคอพอกด้วยการคลํา ถ้าพบอาการคอพอกแสดงว่ามีการขาดไอโอดีนมาระยะหนึ่งแล้ว 
อาการคอพอก แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 0 มองไม่เห็น คลําไม่พบ; ระดับ 1 มองไม่เห็น แต่คลําพบเมื่อ 
กลืนน้ําลาย; ระดับ 3 มองเห็นด้วยตา อย่างไรก็ตามการตรวจไม่พบคอพอก ไม่ได้แสดงว่าไม่ขาดไอโอดีน 

 1.2 การตรวจปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ ค่าปกติ คือ 10 ไมโคกรัม/ลิตร  
1) มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ 5.0 – 9.9 ไมโคกรัม/ลิตร แสดงว่าขาดไอโอดีนเล็กน้อย 
2) มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ 2.0 – 4.9 ไมโคกรัม/ลิตร แสดงว่าขาดไอโอดีนปานกลาง 
3) มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ น้อยกว่า 2.0 ไมโคกรัม/ลิตร แสดงว่าขาดไอโอดีนรุนแรง 

1.3 การวัด thyroid stimulating hormone (TSH) ในเลือดจากสายสะดือทารกแรกเกิด ค่าปกติ 5 
ไมโครยูนิต/ลิตร 

2. การป้องกันภาวะขาดธาตุไอโอดีน มีดังนี้ 

2.1 ให้ยาเม็ดไอโอดีน โดย 1 capsule มีไอโอดีน 200 มิลลิกรัม ทําให้มีระดับไอโอดีนในร่างกาย 
ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี ใช้ป้องกันการขาดไอโอดีนรุนแรงในพื้นที่ห่างไกลและมีการระบาดรุนแรง 

2.2 ยาฉีดไอโอดีน ขนาด 1 มิลลิลิตร มีไอโอดีน 480 มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 1 ครั้ง อยู่ได้นาน 2 ปี 
2.3 การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน เป็นมาตรการในการป้องกันภาวะขาดไอโอดีนที่นิยมปฏิบัติกัน 

ทั่วโลก ประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมีกฏหมายบังคับให้เกลือบริโภคและ 
เครื่องปรุงรสที่มีส่วนผวมของเกลือต้องมีการเสริมไอโอดีน 30–100 มิลลิกรัมต่อเกลือ 1 กิโลกรัม และ 
กําหนดให้วันที่ 25 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ เพื่อมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการบริโภคไอโอดีนแก่ประชาชนทั่วไป 

2.4 การให้ไอโอดีนเสริม สตรีตั้งครรภ์ต้องการธาตไุอโอดีนวันละประมาณ 175 ไมโครกรัม การให้ 
แร่ธาตุเสริมแก่หญิงตั้งครรภ์นั้นแตกต่างกันในแต่ละสถานที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้สตรีตั้งครรภ์ 
รับประทาน Triferdine ประกอบด้วย ธาตุเหล็ก โฟเลต และมีไอโอดีน 150 ไมโครกรัม ขณะที่สถาน 
พยาบาลบางแห่งให้ Obimin AZ แก่หญิงตั้งครรภ์ โดย 1 เม็ดมีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด และมี 
ไอโอดีน 200 ไมโครกรัม อย่างไรก็ตามยังมสีถานพยาบาลบางแห่ง ให้ FBC หรือ Ferli-6 ซึ่งเป็นยาเสริม 
ธาตุเหล็ก แต่ไม่มีไอโอดีน 
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บรรดาความผิดปกติแต่กําเนิดนั้น ความผิดปกติของโครงสร้าง (congenital malformations) เป็น 
ความผิดปกติที่พบบ่อย เป็นภาระมาก และมีโอกาสป้องกันได้แบบ primary prevention  

3. การให้สุขศึกษา เรื่องธาตุไอโอดีน โดยสอดแทรกเนื้อหาไว้ในเรื่องโภชนาการสําหรับสตรีตั้งครรภ์ ดังนี้ 

3.1 ชี้แนะปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะขาดไอโอดีน ได้แก่ 
3.1.1 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งอาหารที่ธาตุไอโอดีนสูง และคุณสมบัติของไอโอดีน เช่นเชื่อว่า 

1) อาหารทะเลเป็นแหล่งที่มีไอโอดีนสูง และเป็นแหล่งไอโอดีนที่สําคัญที่สุด  
2) ของเค็มทุกชนิดมีไอโอดีน รวมถึงเกลือทะเลบริสุทธิ์ เกลือสินเธาว์ น้ําปลา ซีอิ้ว 
3) เกลือเสริมไอโอดีนใช้ปรุงอาหารแล้ว ทําให้รสชาติไม่อร่อย 
4) การบริโภคเกลือ รวมถึงเกลือเสริมไอโอดีน ทําให้เป็นโรคไต 

3.1.2 ไม่สามารถเข้าถึงเกลือเสริมไอโอดีน สตรีตั้งครรภ์ที่อยู่ในพื้นที่ชนบท ห่างไกล การคมนาคม 
ไม่สะดวก หาซื้อเกลือเสริมไอโอดีนได้ยาก หรือสตรีที่มีรายได้น้อย ไม่สามารถซื้ออาหารที่มีไอโอดีนสูงมา 
รับประทานได้ เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ และนม 

3.1.3 ไม่เข้าใจความสําคัญของไอโอดีนต่อพัฒนาการทางสมองและสติปัญญาของทารกในครรภ์  

3.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไอโอดีน  
3.2.1 อธิบายความสําคัญของดอโอดีนต่อพัฒนาการของสมอง และผลกระทบเมื่อขาดไอโอดีน 

ทั้งในระดับเล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรง 
3.2.2 ความต้องการไอโอดีนในระยะตั้งครรภ์ คือ วันละ 200–250 ไมโครกรัม แต่ไม่เกินวันละ 

1,100 ไมโครกรัม  
ปริมาณไอโอดีนที่ได้รับเสริมจากโรงพยาบาล 
1) Triferdine 1 เม็ด มีไอโอดีน 150 ไมโครกรัม 
2) Obimin AZ 1 เม็ด มีไอโอดีน 200 ไมโครกรัม 
3) FBC หรือ Ferli-6 ไม่มีไอโอดีน  
ปริมาณไอโอดีนที่ได้รับจากอาหาร 
1) เกลือเสริมดอโอดีน 1 ช้อนชา มีไอโอดีน 150–250 ไมโครกรัม 
2) อาหารที่มีไอโอดีนสูงคืออาหารทะเล จึงควรบริโภคสัปดาห์ละ 2–3 ครั้ง เช่น หอยนางรม 

มีไอโอดีน 162 ไมโครกรัม/ 100 กรัม ส่วนไข่ต้มมีไอโอดีน 47 ไมโครกรัม/ 100 กรัม 
3) ขนมขบเคี้ยว เช่น สาหร่ายโนริ มีไอโอดีน 3,600 ไมโครกรัม/ 100 กรัม 

3.2.3 อาหารที่มีสารต้านไอโอดีน เช่น กะหล่ําปลี มันลําปะหลัง หน่อไม้ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เป็นต้น 
ต้องปรุงสุกก่อนรับประทาน ห้ามรับประทานดิบ 
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การป้องกันความผิดปกติแต่กําเนิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

โดย รศ.ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาเหตุของความผิดปกติแต่กําเนิด 

ร้อยละ 50 ของความผิดปกติแต่กําเนิดเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ ในกลุ่มที่ทราบสาเหตุ พบว่าเกิดจาก 
ความผิดปกติทางพันธุกรรมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างละร้อยละ 10–15 และปัจจัยร่วมระหว่าง 
พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 65–70  

1. สาเหตุทางพันธุกรรม ประกอบด้วย  

1.1 ความผิดปกติของจํานวนโครโมโซม ได้แก่ Down’s syndromes, trisomy 18, trisomy 13, 
klinefelter syndromes (47, XXY) Turner syndromes (45, XO)   

1.2 ความผิดปกติของโครงสร้าง  ที่พบบ่อย คือ Cri du chat syndromes 
1.3 การถ่ายทอดผ่านยีนเดี่ยว  

1) ยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกาย ที่พบบ่อยคือ Achondroplasia dwarfism    
2) ยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย ที่พบบ่อยคือ Thalassemia  
3) ยีนเด่นบนโครโมโซมเพศหญิง ที่พบบ่อยคือ Vitamin D-resistant rickets และ Duchene 

muscular dystrophy 
4) ยีนด้อยบนโครโมโซมเพศหญิง ที่พบบ่อยคือ Hemophilia A or B, G6PD deficiency 

2. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม 

2.1 การติดเชื้อ ได้แก่ rubella, cytomegalovirus, Zika virus, HIV, hepatitis B, syphilis, 
listeriosis, toxoplasmosis 

2.2 ทุพโภชนาการการ ได้แก่ ขาดธาตุเหล็ก โฟเลต และไอโอดีน และอ้วน (BMI 30 kg/m2 ขึ้นไป)    
2.3 การเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง พร่องฮอร์โมนไทรอยด์ และโรคหัวใจ 
2.4 การใช้ยา ได้แก่  Isotretinion (ยารักษาสิว) tetracycline (รักษาสิว และโรคติดเชื้อ) และยา 

valproic acid (รักษาโรคลมชัก) 

พฤติกรรมการป้องกันความผิดปกติแต่กําเนิด 

1. ระยะก่อนตั้งครรภ์ 

1.1 รับประทานโฟเลต (กรดโฟลิกหรือวิตามินบี 9) วันละ 400 ไมโครกรัม สม่ําเสมอ โดยเฉพาะช่วง 1 
เดือนก่อนตั้งครรภ์และต่อเนื่องจนถึง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันภาวะหลอดประสาทไม่ปิด 
และภาวะโลหิตจางจากการขาดโฟเลท 

1.2 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม คือ รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ และครบ 5 หมู่ทุกมื้อ 
รวมถึงใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหาร วันละ 1 ช้อนชา เพื่อได้รับไอโอดีนวันละ 150 ไมโครกรัม ร่วมกับ 
การรับประทานอาหารจําพวกเนื้อสัตว์ ไข่แดง นม และอาหารทะเล สลับกัน สัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง 
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1.3 มีพฤติกรรมสุขภาพ คือ การออกกําลังกายสม่ําเสมอ พักผ่อนเพียงพอ เลือกงานและที่อยู่อาศัยซึ่ง 
ปลอดจากสารเคมีและมลพิษต่างๆ ดดยเฉพาะขยะอิเลคโทรนิค 

1.4 เลิกพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ งดดื่มแอลกอฮอล์ เลิกสูบบุหรี่ และไม่อยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่ รวมถึง 
ไม่ใช้สารเสพติด หากใช้อยู่ ควรเข้ารับการบําบัดให้หายก่อนตั้งครรภ์ 

1.5 หากมีการเจ็บป่วยหรือมีโรคเรื้อรัง ควรรักษาโรคให้สงบก่อน  
1.6 งดการซื้อยามารับประทานเอง รวมถึงวิตามินและอาหารเสริมต่างๆ  
1.7 ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงต่างๆ ก่อนตั้งครรภ์ 
1.8 ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ เช่น วัคซีนป้องกันคางทูม หัด 

หัดเยอรมัน ตับอักเสบบี HPV และไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น 

2. ระยะตั้งครรภ์ 

2.1 มาฝากครรภ์ให้เร็วที่สุด เพื่อรับการตรวจร่สางกาย ตรวจเลือด และคัดกรองความเสี่ยง เพื่อให้การ 
บําบัดรักษาหากพบความผิดปกติ และเพื่อเริ่มรับประทานโฟเลตให้เร็วที่สุด 

2.2 รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะการรับประทานอาหาร อยู่ในสถานที่ซึ่งมี 
อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนผู้คนแออัด มีท่อระบายน้ําเสีย โรงงานอุตสาหกรรม 
เหมืองแร่ และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย หากจําเป็น ควรใส่อุปกรณ์ป้องกัน รวมถึงรักษาความสะอาด 
ของเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย 

2.3  ทํางานในสถานที่สะอาด ปลอดสารเคมี ปลอดมลพิษ ปลอดรังสี และไม่อยู่ในที่ร้อนจัด 
2.4 ป้องกันยุงลายกัด ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อไข้ซิการ์ และโรคไข้เลือดออก 
2.5 ป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 
2.6 งดการใช้ยาทุกชนิด หากจําเป็น ให้ใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชการ 
2.7 งดแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดทุกชนิด รวมถึงงดคาเฟอีนหรือดื่มไม่เกินวันละ 200 มิลลิกรัม 
2.8 เลือกใช้ผลิตภันฑ์ประจําวัน รวมถึงเครื่องสําอางค์ และอาหารเสริมที่ได้รับการรับรองจาก อย. 
2.9 รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สด และสะอาด บรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด  
2.10 ไม่รับประทานปลาทะเลขนาดใหญ่ เช่น ปลาฉลาม ปลาฉนาก เพื่อป้องกันการได้รับสารปรอท 

จํากัดการรับประทานปลาทะเลขนาดกลาง เช่น แซลมอน ทูน่า สัปดาห์ละไม่เกิน 2 ครั้ง ส่วนปลาทะเล 
ขนาดเล็ก รับประทานได้ไม่จํากัด เพราะค่อนข้างมีความปลอดภัย 

2.11 ไม่รับประทานอาหารที่อาจปนเปื้อนอุจจาระแมว หรือล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากเล่นกับ 
สุนัขและแมว เพื่อป้องกันการติดเชื้อ toxoplasmosis  

2.12 ไม่รับประทานอาหารที่หมดอายุ หรือบรรจุภัณฑ์มีลักษณะบิดเบี้ยว โป่งพอง 
2.13 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีสีฉุดฉาด หรือใช้สีสังเคราะห์ในการปรุงแต่ง รวมถึงอาหาร 

ที่มีการปรุงแต่งรสชาติจากสารสังเคราะห์ 
2.14 เลือกรับประทานผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษ หรือสารเคมี รวมถึงควรล้างผักผลไม้โดยการใช้มือถู 

ก่อนนําไปแช่ในน้ําละลายผงฟู และปอกเปลือกผลไม้ก่อนรับประทานทุกครั้ง 
2.15 ไม่ใช้ภาชนะอลูมิเนียม เพราะมีสารตะกั่ว  
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2.16 อาหารสําเร็จรูป หรืออาหารถุง ควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน 
2.17 ดื่มน้ําดื่มที่สะอาด ผ่านการกรองที่ได้มาตรฐาน 
2.18 ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดระยะการตั้งครรภ์ 

3. บทบาทพยาบาลในการคัดกรองและป้องกันความผิดปกติแต่กําเนิด 

ไตรมาสที่ 1 เป็นระยะที่สําคัญ และถือเป็นระยะวิกฤติ มีความเสี่ยงสูง ผดุงครรภ์มีบทบาทดังนี้ 

1) คัดกรองภาวะเสี่ยงตั้งแต่มาฝากครรภ์ครั้งแรก โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และให้การ 
ปรึกษาก่อนขออนุญาตตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคต่างๆ ติดตามผลตรวจเลือดและแจ้งผลให้ทราบ ส่งต่อ 
ไปยังสูติแพทย์หากพบว่าผลตรวจมีความผิดปกติ 

2) หากมีอาการคลื่นไส้อาเจียน รับประทานอาหารได้น้อย และน้ําหนักลด ในช่วง 3 เดือนแรก 
ของการตั้งครรภ์ อธิบายให้เข้าใจว่าเป็นอาการเปลี่ยนแปลงปกติ ยกเว้นในรายที่มีอาการขาดน้ําและ 
เกลือแร่รุนแรง จนเกิดภาวะเลือดเป็นกรด ของเสียจะถูกส่งไปยังทารกในครรภ์และทําให้เกิดอันตรายได้ 
กรณีนี้ต้องให้มานอนโรงพยาบาลเพื่อรับการดูแลรักษาที่เหมาะสม 

3) อธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการระยะตัวอ่อน ซึ่งเป็นระยะที่สร้างอวัยวะ และเป็นระยะวิกฤติต่อการ 
เกิดความผิดปกติแต่กําเนิด รวมถึงอธิบาย teratogen ที่สําคัญ คือ หัดเยอรมัน ไข้ซิการ์ ยา สารเสพติด 
รังสี ความร้อน สารตะกั่ว ปรอท สารหนู และสารเคมีทางการเกษตร พร้อมทั้งให้คําแนะนําการหลีกเลี่ยง 
การติดเชื้อ การเลือกอาหารปลอดภัย และการพักผ่อนมากๆ  

4) ให้รับประทานโฟเลท ขนาด 400 ไมโครกรัม วันละ 1 เม็ด นาน 3 เดือน โดยอธิบายว่ามี 
ประโยชน์ต่อการปิดของหลอดประสาท  

ไตรมาสที่ 2 ผดุงครรภ์มีบทบาทในการให้สุขศึกษาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1) ให้สุขศึกษาเรื่อง teratogen (สารก่อวิรูป) ซ้ําอีกครั้ง โดยเน้นเรื่องอาหารปลอดภัย และการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจําเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนให้สุขศึกษา   

2) การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจําวัน และการป้องกันการ 
ติดเชื้อ รวมถึงการป้องกันยุงกัด และอุบัติเหตุต่างๆ 

3) ความปลอดภัยในการทํางาน โดยเน้นการป้องกันการสัมผัสสารเคมี รังสี และความร้อน  
4) การออกกําลังกายชนิดใช้ออกซิเจน โดยเฉพาะสตรีที่มีน้ําหนักเกินหรืออ้วน  
5) การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจากการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
6) ผลของความเครียด อันตรายของฮอร์โมนเครียด (คอร์ติซอล) ต่อทารกในครรภ์ อธิบายวิธีขจัด 

ความเครียด และช่วยฝึกทักษะให้ 
7) อธิบายเรื่องการใช้ยา การรับประทานอาหารเสริม วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ 
8) งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดต่อเนื่องตลอดการตั้งครรภ์ 
9) ให้การดูแลต่อเนื่องแก่สตรีตั้งครรภ์ที่ค้นพบว่ามีความเสี่ยงตั้งแต่ในไตรมาสที่ 1 

ไตรมาสที่ 3 เน้นการเตรียมตัวคลอดและการดูแลต่อเนื่องในรายที่มีความเสี่ยงจากสาร teratogen  
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วิทยาการก้าวหน้าในการคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยกอ่นคลอด 

โดย พญ. สุพัตรา ศิริโชติยะกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
การคัดกรอง Down’s syndromes 

เป็นภาวะจํานวนโครโมโซมเกินในคู่ที่ 21 (trisomy 21) ทําให้ทารกมีพัฒนาการช้า ปัญญาอ่อน ร่วมกับมี 
ความผิดปกติทางร่างกาย ที่พบบ่อยคือ โรคหัวใจ (40–50%) hypothyroid (30%) และลําไส้อุดตัน (5–
12%) พบอุบัติการณ์ Down’s syndromes ในประเทศไทย 1:800 ของการคลอดมีชีพ ถ้าไม่มีการ 
คัดกรองความเสี่ยง จะมีทารกเกิดใหม่เป็น Down’s syndrome 800–1,000 คน/ปี 

สตรีตั้งครรภ์ทุกคนมีโอกาสมีลูกเป็น Down’s syndrome แต่มีความเสี่ยงไม่เท่ากัน จึงจําเป็นต้องมีการ 
คัดกรองเพื่อแยกว่าสตรีตั้งครรภ์รายใดอยู่ใน “กลุ่มเสี่ยงต่ํา” และรายใดอยู่ใน “กลุ่มเสี่ยงสูง” ที่ทารก 
ในครรภ์ จะเป็น Down syndrome (DS)  โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ํา ให้ฝากครรภ์ตามปกติ ส่วนกลุ่มที่มี 
ความเสี่ยงสูง ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด (prenatal diagnosis) หรือการตรวจโครโมโซม 

ก่อนตรวจคัดกรอง ต้องอธิบายให้สตรีตั้งครรภ์และครอบครัวเข้าใจว่า “กลุ่มเสี่ยงสูง” ไม่ได้หมายความว่า 
ทารกในครรภ์เป็น DS แน่นอน เพียงแต่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น ขณะที่ “กลุ่มเสี่ยงต่ํา” ก็ไม่ได้หมายความ 
ว่า ทารกในครรภ์ไม่เป็น DS แน่นอน เพียงแต่มีความเสี่ยงต่ํา จะยืนยันว่าทารก เป็น/ไม่เป็น DS ต้องทํา 
การทดสอบเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติเท่านั้น 

วิธีคัดกรอง Down syndrome 

1. ใช้อายุมารดาคัดกรอง โดยกําหนดเกณฑ์อายุหญิงตั้งครรภ์ มากกว่า 35 ปี  ควรได้รับการตรวจวินิจฉัย 
ก่อนคลอด วิธีนี้ตรวจพบเด็ก DS เพียง 30% เด็กดาวน์ส่วนใหญ่ (70%) พบในมารดาอายุน้อยกว่า 35 ปี 
ทั้งนี้เป็นเพราะประชากรที่ตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่เป็นสตรีอายุน้อย ซึ่งก็มีความเสี่ยง แต่ไม่ได้รับการคัดกรอง 
และการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 

2. การตรวจ Nuchal translucency (NT): NT เป็น subcutaneous fluid collection ที่ต้นคอ 
ของทารกในครรภ ์เป็นการตรวจดูความหนาของ NT ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่อายุครรภ์ 11–14 สัปดาห์ 
หรือขณะทารกมีความยาวจากศีรษะถึงปลายก้นกบ (crown-rump lenght, CRL) 45–85 มิลลิเมตร โดย 
มีจุด cut-off มากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 มิลลิเมตร หรือตั้งแต่ 95th percentile ของ CRL นั้นๆ มีแนวทาง 
การแปลผลการตรวจ NT ดังนี้ 

2.1 ค่า NT ปกติ (< 95th percentile) - โครโมโซมปกติ 99% 
2.2 NT หนา (มากกว่า 2.5 มิลลิเมตร หรือ > 95th percentile) - โครโมโซมผิดปกติ 25–30% 
ค่า detection rate รวม ประมาณ 70% ของทารกที่มีภาวะ Down syndrome 

3. การตรวจ Serum markers : เป็นการตรวจ biochemical markers ที่ทารกในครรภ์สร้าง แล้วส่ง 
เข้ามาในกระแสเลือดมารดา ทารกปกติและทารกดาวน์ซินโดรมสร้าง markers เหล่านี้ในปริมาณต่างกัน  

3.1 ไตรมาสแรก (GA 11–14 สัปดาห์) ตรวจ serum markers 2 ชนิดคือ PAPP-A และ beta-hCG 
3.2 ไตรมาสที่ 2 (GA 14–18 สัปดาห์) มีวิธีตรวจ serum markers 2 วิธี คือ 
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1) Triple test: ตรวจค่า AFP, uE3, beta-hCG 
2) Quad test: ตรวจค่า AFP, uE3, beta-hCG, inhibin A (สปสช. ให้การสนับสนุนค่าตรวจ) 

Genetic disorders 
2nd trimester markers 1st trimester markers 

AFP uE3 hCG Inhibin A PAPP-A Beta-hCG 
Down syndrome ลด ลด เพิ่ม เพิ่ม ลด เพิ่ม 
Trisomy 18 ลด ลดมาก ลดมาก - ลดมาก ลดมาก 
Trisomy 13 - -  - - ลดมาก ลด 

 
การตรวจ serum markers เป็นการประเมินความเสี่ยงเฉพาะตัวสําหรับสตรีแต่ละราย (individual risk) 
เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดทารกดาวน์ซินโดรม และแนะนําการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด (PND) โดย 
การคํานวณความเสี่ยงเป็นตัวเลข มีจุด cut-off ความเสี่ยงสูงที่ 1:250 

การคํานวณความเสี่ยง   

- ค่าที่ได้ของ serum markers แต่ละตัว จะถูกแปลงเป้น MoM ของอายุครรภ์นั้นๆ  
- คํานวณเป็น Lilihood ratio (LR) แล้วประเมินร่วมกับ Age risk  

1st trimester: Age risk x LR1 (PAPP-A) x LR2 (free beta-hCG) 
2nd trimester: Age risk x LR1 (AFP) x LR2 (beta-hCG) x LR3 (uE3) 

การแปลผล 

ความเสี่ยง 1:100 หมายถึง คนที่มผีลเลือดแบบเดียวกันนี้ 100 คน จะมีอยู่ 1 คนที่มีลูกเป็นดาวน์ 
ความเสี่ยง 1:1000 หมายถึง คนที่มีผลเลือดแบบเดียวกันนี้ 1000 คน จะมีอยู่ 1 คนที่มีลูกเป็นดาวน์  
แนะนําให้ตรวจ serum markers ในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย เพื่อค้นหาคนที่ “เสี่ยงสูง” ในหญิงอายุน้อย 
และหลีกเลี่ยงการทํา PND ในหญิงอายุมากที่ “เสี่ยงต่ํา 

ข้อควรระวัง 

1. ต้องทราบอายุหญิงตั้งครรภ์ เพราะเป็นข้อมูลสําคัญที่ต้องใช้ในการคํานวณความเสี่ยง (age risk) 
2. เจาะเลือดแล้วต้องรีบปั่นแยกซีรั่ม มิฉะนั้นค่า beta-hCG จะสูงขึ้น ทําให้แปลผลผิดพลาดได้ 
3. Serum ต้องเก็บในตู้เย็นตลอดเวลา รวมถึงขณะขนส่ง เนื่องจากอุณหภูมิสูง ทําให้ค่า beta-hCG 
สูงขึ้น แปลผลผิดพลาดได้ 

4. การตรวจ serum markers ในครรภ์แฝดมีประสิทธิภาพไม่ดี และแปลผลยาก 

4. Non-invasive prenatal test (NIPT)  

เป็นการตรวจหา cell-free DNA (cf-DNA) ในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งในพลาสมาจะมี cf-DNA 2 ชนิด คือ 
maternal cf-DNA (90%) และ fetal cf-DNA (2–10%) เพื่อคัดกรอง trisomy 21, 18, 13 & sex 
chromosome aneuploidies  ในหญิงอายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป ได้ผลตรวจภายใน 7–10 วัน 
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Update in thalassemia screening 

โรคธาลัสซีเมียเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดผ่านทาง autosomal recessive ประเทศไทยมี 
คนเป็นพาหะ 20–30 ล้านคน โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่ต้องควบคุมมี 3 ชนิด คือ homozygous 
alpha thalassemia 1 (Hb Bart’s syndrome), homozygous betal thalassemia (beta-thal 
major) และ beta-thal/HbE disease (beta-thal/E) 

การควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย 

1. คัดกรองพาหะ และกําหนดคู่เสี่ยง   

เนื่องจากเป็น autosomal recessive (AR) จึงต้องตรวจคัดกรองพาหะทั้งสามีและภรรยา ถ้ารู้ผลคู่เสี่ยง 
ทันเวลา ก็จะสามารถทํา PND ได้  

1.1 Primary screening  
1) MCV : cut-off < 80 fl  
วัดปริมาตรเม็ดเลือดแดง เพื่อคัดกรองพาหะชนิด alpha และ beta ได้ดี (มากกว่า 60%) 

แตคัดกรองพาหะ Hb E ได้เพียง 60–70%  
2) HbE screen (or DCIP)  

1.2 Confirmation test 
1) Hb typing : วัด %HbA2 ด้วยเครื่อง spectrophotometer ไม่สามารถตรวจพบ abnormal 

Hb อื่นๆ ได้ รวมทั้ง Hb varient บางชนิด ทําให้ % HbA2 สูงได้ และอาจนําไปสู่การทํา PND 
ทั้งที่ไม่ใช่คู่เสี่ยง จึงควรตรวจ HPLC เพื่อวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ Hb แบบอัตโนมัติ โดยการชะล้าง 
hemoglobin แต่ละชนิดซึ่งถูกชะล้างในเวลาที่แตกต่างกัน (retention time) จากนั้นนําไปเทียบกับ 
retention time ของ hemoglobin มาตรฐาน ก็จะทราบชนิดของ Hb ได้ 

2) PCR for alpha-thal1 พบ SEA deletion บ่อยกว่า THAI deletion ( 1 THAI/100 SEA) 

การระบุคู่เสี่ยง 

- ถ้าทั้งสามีและภรรยา เป็น alpha-thal1 trait  --> ทารกในครรภ์เสี่ยงต่อการเกิด Hb Bart’s 
- ถ้าทั้งสามีและภรรยา เป็น beta-thal trait  --> ทารกในครรภ์เสี่ยงต่อ beta-thal major 
- ถ้าคนหนึ่งเป็น beta mutation และอีกคนเป็น E trait --> ทารกในครรภ์เสี่ยงต่อการเกิด 

beta-thal/HbE 
ถ้าตรวจพบคู่เสี่ยง ควรตรวจ beta mutation เพิ่มเติมเพื่อตัดสินใจว่าจะทํา/ไม่ทำ PND 

 
Prenatal diagnpsis techniques 
1. PGD: Pre-implantation genetic diagnosis ทําร่วมกับการทําเด็กหลอดแก้ว (IVF, ICSI) ใช้คัดเลือก 
ตัวอ่อนที่ไม่เป็นโรค ก่อนใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูก  เพื่อฝังตัวและตั้งครรภ์ 

2. CVS: Chorionic villi sampling โดยเก็บชิ้นเนื้อรกไปตรวจวิเคราะห์ DNA หรือ chromosome ช่วง 
อายุครรภ์ 10 – 14 สัปดาห์ อัตราแท้งหลังทํา CVS ประมาณ 2 – 3% 
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3. Amniocentasis: นําเซลล์ในน้ําคร่ําไปตรวจวิเคราะห์ DNA หรือโครโมโซม ช่วงอายุครรภ์ 16 – 18 
สัปดาห์ อัตราแท้งหลังการทํา amniocentasis 0.3 – 0.5% 

4. Cordocentasis: เจาะเลือดจากสายสะดือทารกในครรภ์ ตรวจดู Hb typing, CBC, chromosome, 
infection, etc. ช่วงอายุครรภ์ 18 – 22 สัปดาห์ อัตราแท้งหลังการทํา cordocentasis 2 – 3% 

   
 

การเกิด Hb Bart’s 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 


