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Non-invasive
การตรวจเลือดแม่
การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)

Invasive
การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว   

          (Preimplantation Genetic Diagnosis: PGD)
การเก็บตัวอย่างเนื้อรก (Chorionic villous sampling)
การเจาะดูดน้้าคร้่า (Amniocentesis)
การเก็บตัวอย่างเลือดทารก(Cordocentesis)
การตัดเนื้อเยื่อทารก (Fetal biopsy)
การเจาะดูดของเหลวทารก (Aspiration of fetal fluid)



 อุบัติการการเกิด major abnormalities ในทารกแรกเกิด 2-3 %
> ¼ พบว่าเกิดจากโรคทางพันธุกรรม

การวินิจฉัยทารกในครรภ์ (Prenatal diagnosis) เป็นการตรวจทารกในครรภ์
structural or functional abnormalities เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการรักษา 
พยากรณ์โรค การรักษา และให้ค้าแนะน้า



• ตรวจคัดกรองโรคจ้าเพาะท้องถิ่น ที่พบบ่อยในไทยคือ ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

• Beta thal/Hb E (b0/bE)

• Beta major (b0/b0)

• Bart’s hydrops fetalis (- -/- -)

• การตรวจคัดกรองที่แนะน้าอย่างสากล เช่น กลุ่มอาการดาวน์

• คัดกรองความพิการโดยก้าเนิดด้วยอัลตราซาวนด์

• มีประวัติครอบครัวเป็นโรคทางพันธุกรรม



Down syndrome : กลุ่มอาการดาวน์

แนะน้าท้า amniocentesis ในแม่ท่ีอายุ 35 ปีนับวันก้าหนดคลอด



โอกาสแท้งจาก amniocentesis 1:200(0.5%)



ปัจจัยที่ต้องค้านึงถึงในการเลือกการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด

• ชนิดของโรคที่มีความเส่ียง

• อายุครรภ์

• เศรษฐานะของผู้ป่วย

• ความช้านาญของสูติแพทย์

• ความพร้อมของห้องปฏิบัติการที่จะส่งตัวอย่างไปตรวจ



Invasive



การให้ค้าปรึกษาก่อนท้าหัตถการ

- ข้อบ่งช้ีในการท้าหัตถการ

- วิธีการตรวจที่เหมาะสม

- ผลดีและผลเสียของการท้าหัตถการ

- ขั้นตอนการท้า

- ระยะเวลาที่ท้า

- ค่าใช้จ่าย

- การแปลผล

- ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

- การเลือกการดูแลรักษาเมื่อทราบผลการตรวจ

- เปิดโอกาสให้สามีและภรรยาซักถาม



-อายุสตรีตั้งครรภ์ ≥ 35 ปีวันคลอดในครรภ์เดี่ยว
-อายุสตรีตั้งครรภ์ ≥ 31 ปีวันคลอดในครรภ์แฝดต่าง (dizygotic twin)
-มีประวัติเคยคลอดบุตรเป็น trisomy, 47,XXX หรือ 47,XXY, triploidy
-สตรีตั้งครรภ์หรือสามีเป็น Chromosome translocation, inversion, 
aneuploidy
-บางรายที่แท้งเป็นอาจิณ
-ตรวจพบบุตรในครรภ์มีความผิดปกติ (Major structural defect)



Threshold of viability in MHR is 24 wks or 600 grams 

กระบวนการท้า Prenatal diagnosis ต้องให้ได้ผลก่อนทารกเล้ียงรอด



ผลเลือดก่อนท้าหัตถการ

MCV(DCIP) + DCIP สามีและภรรยา
เพ่ือให้รู้ว่าเป็นคู่เส่ียง thalassemia ชนิดรุนแรงหรือไม่

Hemoglobin typing สามีและภรรยา
เพ่ือให้รู้ว่าเป็นคู่เส่ียง thalassemia ชนิดรุนแรงหรือไม่

ส้าหรับคู่เส่ียงต้องได้ผล DNA analysis ก่อนท้าหัตถการ



ผลเลือดก่อนท้าหัตถการ (นอกจากผลเลือด thalassemia)

Anti HIV
   การท้าหัตถการท้าให้เลือดแม่ไปสู่ลูกท้าให้ลูกมีโอกาสติดเช้ือ HIV มากขึ้น

หมู่เลือด Rh ลบ
   การท้าหัตถการท้าให้เกิด Isoimmunization ได้ ควรให้ Rh immunoglobulin

300 microgram หลังท้าหัตถการทันที



- การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว  
 (Preimplantation Genetic Diagnosis: PGD)
- การเก็บตัวอย่างเนื้อรก (Chorionic villous sampling)
- การเจาะดูดน้้าคร่้า (Amniocentesis)
- การเก็บตัวอย่างเลือดทารก(Cordocentesis)
- การตัดเนื้อเยื่อทารก (Fetal biopsy)
- การเจาะดูดของเหลวทารก (Aspiration of fetal fluid)



การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธกุรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว 
(Preimplantation Genetic Diagnosis: PGD)



multiplex fluorescent  PCR analysis (6-8 hr.)

IVF-ICSI and PGD cycle

Figure 1.  Diagram illustrating the PGD-PCR cycle.



Preimplantation Genetic Diagnosis: PGD

• กระบวนการท้าเด็กหลอดแก้ว (IVF) PGD เร่ิมต้นจากการดึงเซลล์จ้านวน 1 - 2 เซลล์
จากตัวอ่อนระยะ 6 - 8 เซลล์ในวันที่ 3 หรือดึงหลายเซลล์จากตัวอ่อนระยะ blastocyst
ในวันที่ 5 ด้วยวิธีจุลหตัถการ (Micromanipulation)



Preimplantation Genetic Diagnosis: PGD

• เลือกตัวอ่อนที่ไม่เป็นโรค หรือพาหะ(กรณีที่ไม่มีตัวอ่อนปลอดโรค) เพื่อ
หลีกเล่ียงการท้าแท้ง

• สามารถหาตัวอ่อนที่ไม่เป็นโรคตรงกับเนื้อเยื่อพี่ที่เป็นโรคที่รุนแรงที่ HLA-
matching โดย PGD PCR เม่ือน้องคลอดจะเก็บ Cord blood ไปท้า stem 
cell transplantation





• Sampling techniques
อายุครรภ์: 70 – 91 days (10-13 wks)
Route:   Transcervical (TC)

Transabdominal (TA)

• โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน

• 0.8 to 1.5 % for transcervical CVS 

• 0.7 to 1.9 % for transabdominal CVS

Chorionic villous sampling

(Canadian Collaborative CVS–Amniocentesis Clinical Trial Group, 1989; 
Philip and co-workers, 2004; Rhoads and colleagues, 1989)



• ข้อบ่งห้ามในการท้า CVS

• Trancervical

• ช่องคลอดหดรัดตัวตลอดเวลา

• การติดเช้ือที่ปากมดลูกและช่องคลอด

• คอมดลูกตีบ

• เนื้องอกที่ส่วนล่างของตัวมดลูก

• มารดามีโรคติดเช้ือ HIV

• มารดามีเลือดออกผิดปกติ

• มีประวัติแท้งเป็นอาจิณ

Chorionic villous sampling



การตรวจชิ้นเนื้อของรก

ข้อดีการตรวจ CVS
ได้ผลเร็วยุติการตั้งครรภ์ได้เร็ว

  ถ้าผลผิดปกติสามารภยุติการตั้งครรภ์ได้เร็ว

ข้อจ้ากัดการตรวจ CVS
โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน 1-3% ขึ้นกับความช้านาญของผู้ท้า
 อาจพบ mosaicism ประมาณ 1-3%
 ใช้ได้ส้าหรับกรณีที่มีข้อมูลที่ระดับยีน หรือ โครโมโซม
 โอกาสประสบความล้มเหลวในการตรวจ
 อาจมีภาวะการปนเปื้อนของเซลล์จากมารดา



Amniocentesis



Amniocentesis
Sampling technique

- อายุครรภ์ที่เหมาะสม 16-20 สัปดาห์ (17-20 สัปดาห์)
- ปริมาณน้้าคร่้าไม่เกินร้อยละ 10 ของน้้าคร่้าที่มีอยู่ 15-20 mL
- ใช้เข็ม spinal needle no.20-22 ยาว 3.5 นิ้ว (8.9 cm)

อายุครรภ์(wk) ปริมาณน้้าคร่้า(mL)

12 50

14 100

16 175

18 250

20 325



การตรวจทางห้องปฏิบัติการจากน้้าคร่้า

การตรวจจากน้้าคร้่าใช้เวลา 3-4 สัปดาห์
 การตรวจยีนเช่น ธาลัสซีเมีย โรคทางพันธุกรรมอ่ืนๆ
 การตรวจโครโมโซม



การตรวจน้้าคร่้า

ข้อดีการตรวจ amniocentesis
ท้าง่าย โอกาสประสบความล้มเหลวในการตรวจน้อย 

  ภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า

ข้อจ้ากัดการตรวจ amniocentesis
โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน 0.5%(1:200)
 ใช้ได้ส้าหรับกรณีที่มีข้อมูลที่ระดับยีน หรือโครโมโซม เท่านั้น 
 อาจมีภาวการณ์ปนเปื้อนของเซลล์จากมารดา ท้าให้อาจอ่านผลคลาดเคล่ือน



Fetal Blood Sampling : Cordocentesis



Cordocentesis

Sampling technique
- อายุครรภ์ที่เหมาะสม 18-22 สัปดาห์
- ใช้เข็ม spinal needle no.22 ยาว 3.5 นิ้ว (8.9 cm)
- ใช้เลือดทารกประมาณ 0.5-1 mL ไม่ควรเกิน 5 mL หรือไม่ควรเกินร้อยละ 6 
ของปริมาณเลือดในรกและทารก (fetoplacental blood volume) 125 mL/kg



การตรวจทางห้องปฏิบัติการจากเลือดทารกในครรภ์

การตรวจจากน้้าคร้่า
 การตรวจยีนเช่น ธาลัสซีเมีย โรคทางพันธุกรรมอ่ืนๆ
 การตรวจโครโมโซม
 สามารถน้าเลือดลูกมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ

    เช่น Hb typing, CBC, TFT, TORCH IgG IgM



การตรวจเลือดทารก

ข้อดีการตรวจ Cordocentesis
สามารถท้าในกรณีที่อายุครรภ์มากตั้งแต่ 22 สัปดาห์
 ได้ผลเร็ว
 สามารถน้าเลือดทารกมาตรวจได้หลายอย่าง

ข้อจ้ากัดการตรวจ cordocentesis
โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน 1.5-2% ขึ้นกับความช้านาญของผู้ท้า
 มีโอกาสประสบความล้มเหลวในการตรวจ
 มีโอกาสเกิดภาวะการปนเปื้อนของเซลล์จากมารดา



Non invasive



การเจาะเลือดแม่



2.การตรวจ DNA ในพลาสมาของมารดา 

• Cell free DNA ในพลาสมาของมารดา สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ 7 สัปดาห์

• เจาะเลือดมารดา 8-10 cc ปั่นแยกเอาเฉพาะพลาสมาแล้วน้าไปสกัด DNA

• น้าไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค real time quantitative PCR

ข้อดี : สามารถหลีกเล่ียงการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งมีความ
เส่ียงต่อการแท้งได้

ข้อจ้ากัด : สามารถตรวจได้เฉพาะ Trisomy 13,18,21,sex chromosome, 
microdeletion



Fetal cell free DNA in maternal plasma
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• Both parents are carriers of a different mutation
Hemoglobin,2008:32;539-45.

ScientificWorldJournal,2008;8;1295-324.
ScientificWorldJournal,2009;9;46-67.

• Simple real-time PCR approach
Jama,2005: 293: 843-9



Ultrasound



• Ultrasonography
Homozygous alpha-thalassemia (--/--), Bart’s hydrops fetalis

• Complication of Bart’s hydrops fetalis

• Preeclampsia, Eclampsia

• Dystocia

• Postpartum hemorrhage due to placentomegaly

• Psychological burden of carrying a nonviable fetus to term



• Ultrasonography
Homozygous alpha-thalassemia (--/--), Bart’s fetalis



• U/S  finding     
Cardiomegaly
Ascites
Pleural effusion
Pericardial effusion > 2mm.
Skin edema > 6 mm.
Placentomegaly
Dilated umbilical vein
Oligohydramnios Polyhydramnios







J Ultrasound Med 23:49–55, 2004

Sonographic Markers of Hemoglobin Bart Disease at Midpregnancy



Sonographic markers of Hb Bart disease

Early

• Cardiothoracic ratio ( >0.5)

• Placental thickness ( >40 mm) 

• Pericardial effusion

Late

• Pleural effusion

• Ascites

• Subcutaneous edema

• Dilated umbilical vein

• Oligohydramnios



Serial Ultrasound ทุก 4 สัปดาห์ จนถงึ 28 สัปดาห์ในคู่เส่ียง Bart’s 
hydrops fetalis ที่ไม่ได้ท้า invasive PND



Prenatal diagnosis

เทคนคิ อายุครรภ์ (สัปดาห)์ โอกาสแท้ง ห้องปฏิบัติการ

PGD ก่อนการฝังตัว DNA

CVS 9-12 1-3% DNA,chromosome

Amniocentesis 16-18 0.5% DNA,chromosome

Cordocentesis 18-22 1.5-3% DNA,chromosome,สารชีวเคมี

USG 18-20 -

Fetal DNA in maternal plasma ทุกอายุครรภ์ - DNA



Serial USG at   18 - 20 weeks and   24 - 28 weeks 

Prehydropic Sign (Cardiomegaly, placental thickness)

Cordocentesis

Hb Electrophoresis

*(MCV < 80fl, MCH < 27 pg and normal Hb typing/Hb H)
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Prenatal diagnosis
Chorionic villous sampling
Amniocentesis

เพื่อส่ง PCR for alpha thal หลังจากได้ผล PCR พ่อ, แม่
 ถ้าอายุครรภ์หลังจากรอผล PCR พ่อ แม่ อายุครรภ์มากเกิน 17 สัปดาห์

   ให้พิจารณาเจาะเลือดพ่อ แม่  พร้อมท้า PND 
 ถ้าอายุครรภ์มากเกิน 20 สัปดาห์ พิจารณา Cordocentesis

Cordocentesis
เพ่ือส่ง PCR for alpha thal
หรือ ส่ง Hb typing

Serial ultrasound
ทุก 1 เดือน จนกระทั่ง 28 สัปดาห์



Prenatal diagnosis
Chorionic villous sampling
Amniocentesis

เพ่ือส่ง PCR for beta thal หลังจากได้ผล PCR พ่อ, แม่
 ถ้าอายุครรภ์หลังจากรอผล PCR พ่อ แม่ อายุครรภ์มากเกิน 17 สัปดาห์ ให้

   พิจารณาเจาะเลือดพ่อ แม่  พร้อมท้า amniocentesis 
 ถ้าอายุครรภ์มากเกิน 20 สัปดาห์ พิจารณา Cordocentesis

Cordocentesis
เพ่ือส่ง PCR for beta thal
หรือ ส่ง Hb typing เพื่อดู % HbA



การป้องกันธาลัสซีเมีย

ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคและการเกิดโรค

แนะน้าการเจาะเลือดเตรียมตัวก่อนแต่งงาน  ก่อนการตั้งครรภ์

การตรวจหาคู่เส่ียงธาลัสซีเมีย

การท้า  prenatal diagnosis

การคัดเลือกตัวออ่น Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) 
เป็นทางเลือกสา้หรับคู่เสีย่งธาลัสซเีมียชนิดรุนแรง โดยการคัดเลือกตัวอ่อน ก่อนน้ามา
ฝังในโพรงมดลูก



สถิติโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Prenatal diagnosis

ข้อมูล 2554 2555 2556 2557

ผู้มารับบริการ prenatal diagnosis 36 38 59 88

ผลปกติ 27 31 44 74

ผลผิดปกติ 9 7 15 14

ยุติการตั้งครรภ์ 7(77.7%) 6(85.7%) 14(93.3%) 13(92.9%)



สถิติโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Prenatal diagnosis: 
คู่เสี่ยง Bart’hydrops fetalis

ชนิดคู่เส่ียง Bart’hydrops fetalis 2554 2555 2556 2557

คู่เส่ียง Bart’hydrops fetalis 8 18 30 44

amniocentesis 4 11 14 37

cordocentesis 2 1 8 2

ultrasound 2 6 8 5

ผลปกติ 8 15 22 40

ผลผิดปกติ 0 3 8 4



สถิติโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Prenatal diagnosis : 
คู่เสี่ยง Beta thal/Hb E

ชนิดคู่เส่ียง 2554 2555 2556 2557

คู่เส่ียง Beta thal / Hb E 28 18 29 40

amniocentesis 28 18 27 39

cordocentesis - - 2 1

ผลผิดปกติ 9 3 7 10

ยุติการตั้งครรภ์ 7 2 6 9



สถิติโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาPrenatal diagnosis : 
คู่เสี่ยง beta thal major

ชนิดคู่เส่ียง 2554 2555 2556 2557

คู่เส่ียง beta thal major - 2 - -

amniocentesis - 2 - -

cordocentesis - - - -

ผลผิดปกติ - 1 - -

ยุติการตั้งครรภ์ - 1 - -



สตรีต้ังครรภ์ สามี(ช่ือ....................................)

OF      □ Negative □ Positive

DCIP   □ Negative □ Positive

MCV  ………80……. fL

OF      □ Negative □ Positive

DCIP  □ Negative  □ Positive

MCV  ……70………. fL

สตรีตั้งครรภ์  สามี

(ชื่อ..................................)

ผล

%A

%A2 6.4%

%E 28% 

%F 0.6% 0.7%

ตัวอย่าง 1

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 18 ปี  ฝากครรภ์คร้ังที่ 2  อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ พบผลเลือดคดักรองธาลัสซีเมียดังนี้



สตรีตั้งครรภ์ สาม(ีชื่อ...................................)

Alpha □ Negative 

□ Positive

ระบุ....................................

□ Negative 

□ Positive

ระบุ.....................................

Beta □ Negative 

□ Positive

ระบุ..... E trait..................

□ Negative 

□ Positive

ระบุ.......Codon 41/42(b0)...........

ตัวอย่าง 1 (ต่อ)

สรุป   □ ไม่เป็นคู่เสี่ยง
□ เป็นคู่เสี่ยง   ระบุ...........................................................

Prenatal diagnosis วันที่........................
□ Amniocentesis          □ Cordocentesis  

Beta Codon 41/42(b0) thal Hb E



ตัวอย่าง 1(ต่อ)

Prenatal diagnosis วันที่........................
□ Amniocentesis          □ Cordocentesis

ผล amniocentesis
Amniotic fluid :    Beta Codon 41/42(b0) thal Hb E
DNA analysis  :    positive for b thal gene (codon 41/42)

positive for Hb E gene
No maternal contamination was apparently observed



สตรีตั้งครรภ์ สาม(ีช่ือ....................................)

OF      □ Negative □ Positive

DCIP   □ Negative □ Positive

MCV  ……65………. fL

OF      □ Negative □ Positive

DCIP  □ Negative  □ Positive

MCV  ………68……. fL

สตรีตั้งครรภ์  สามี

(ชื่อ..................................)

ผล

%A

%A2 7.2%

%E 20 %

%F 0.6% 0.7%

ตัวอย่าง 2
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 35 ปี  ฝากครรภ์คร้ังแรก  อายุครรภ์ 17 สัปดาห์ พบผลเลือดคดักรองธาลัสซีเมียดังนี้



สตรีต้ังครรภ์ สาม(ีช่ือ...................................)

Alpha □ Negative 

□ Positive

ระบุ........α Thal1(SEA)........

□ Negative 

□ Positive

ระบุ.......... α Thal1(SEA)...........................

Beta □ Negative 

□ Positive

ระบุ.. Codon41/42(ᵦ0)...

□ Negative 

□ Positive

ระบุ....... E trait...........

ตัวอย่าง 2(ต่อ)

สรุป   □ ไม่เป็นคู่เสี่ยง
          □ เป็นคู่เสี่ยง   ระบุ...........................................................

DNA analysis

Prenatal diagnosis วันที่........................
□ Amniocentesis          □ Cordocentesis  

Beta Codon 41/42 (b0) thal Hb E

Bart’s hydrops fetalis



ตัวอย่าง 2(ต่อ)

Prenatal diagnosis วันที่........................
□ Amniocentesis          □ Cordocentesis
For b, a  thal gene and chromosome

ผล amniocentesis
Amniotic fluid : Hb E trait
DNA analysis  :  Negative for b0 thal gene (codon 41/42)

Positive for Hb E gene
Negative a thal1(SEA)

No maternal contamination was apparently observed



สตรีตั้งครรภ์ สาม(ีช่ือ....................................)

OF      □ Negative □ Positive

DCIP   □ Negative □ Positive

MCV  ……62………. fL

OF      □ Negative □ Positive

DCIP  □ Negative  □ Positive

MCV  ……80……. fL

สตรีตั้งครรภ์  สามี

(ชื่อ..................................)

ผล

%A

%A2

%E 55% 25.6%

%F 20.6% 0.7%

ตัวอย่าง 3
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 35 ปี  อายุครรภ์ 14 สัปดาห์ พบผลเลือดคัดกรองธาลัสซีเมียดังนี้



สตรีตั้งครรภ์ สาม(ีชื่อ...................................)

Alpha □ Negative 

□ Positive

ระบุ....................................

□ Negative 

□ Positive

ระบุ.....................................

Beta □ Negative 

□ Positive

ระบุ....Codon41/42(b0) +

Positive Hb E           

□ Negative 

□ Positive

ระบุ.................. EA…………

ตัวอย่าง 4(ต่อ)

สรุป   □ ไม่เป็นคู่เสี่ยง
          □ เป็นคู่เสี่ยง   ระบุ...........................................................

DNA analysis

Beta Codon 41/42(b0) thal Hb E



ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ป่วยมีประวัติให้เลือดเป็นบางคร้ัง
PE: thalassemic face, mild-moderate pale
Hct 25 vol%

ตัวอย่าง 4(ต่อ)



Prenatal diagnosis วันที่........................
□ Amniocentesis          □ Cordocentesis  

ผล amniocentesis
Amniotic fluid : Beta Codon 41/42(ᵦ0) thal Hb E
DNA analysis  :  positive for ᵦ0 thal gene (codon 41/42)

positive for Hb E gene
No maternal contamination was apparently observed

ตัวอย่าง 4(ต่อ)



สตรีตั้งครรภ์ สาม(ีชื่อ....................................)

OF □ Negative □ Positive

DCIP □ Negative □ Positive

MCV ……68………. fL

OF □ Negative □ Positive

DCIP □ Negative  □ Positive

MCV ………62……. fL

สตรีตั้งครรภ์  สามี

(ชื่อ..................................)

ผล EA A2A Bart’s H

%A

%A2 1.6%

%E 22%

%F 0.6% 0.7%

ตัวอย่าง 5

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 25 ปี  ฝากครรภ์คร้ังแรก  อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ พบผลเลือดคดักรองธาลัสซีเมียดังนี้



สตรีตั้งครรภ์ สาม(ีชื่อ...................................)

Alpha □ Negative 

□ Positive

ระบุ.......... a thal1 (SEA)....

□ Negative 

□ Positive

ระบุ........ a thal1 (SEA)...............

Beta □ Negative 

□ Positive

ระบุ....................................

□ Negative 

□ Positive

ระบุ.....................................

สรุป   □ ไม่เป็นคู่เสี่ยง
          □ เป็นคู่เสี่ยง   ระบุ...........................................................

DNA analysis

Prenatal diagnosis วันที่........................
□ Amniocentesis          □ Cordocentesis  

Bart’s hydrops fetalis

ตัวอย่าง 5



Prenatal diagnosis วันที่........................
□ Amniocentesis          □ Cordocentesis  

ผล amniocentesis
Amniotic fluid : α thal1 (SEA) trait
DNA analysis  :   Positive α thal1 (SEA)
No maternal contamination was apparently observed

ตัวอย่าง 5



สตรีตั้งครรภ์ สาม(ีชื่อ....................................)

OF □ Negative □ Positive

DCIP □ Negative □ Positive

MCV ……65………. fL

OF □ Negative □ Positive

DCIP □ Negative  □ Positive

MCV ……68………. fL

สตรีตั้งครรภ์  สามี

(ชื่อ..................................)

ผล EA A2A 

%A

%A2 3.1%

%E 21.8%

%F 0.8% 0.7%

ตัวอย่าง 6

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 22 ปี  ฝากครรภ์คร้ังแรก  อายุครรภ์ 11 สัปดาห์ พบผลเลือดคดักรองธาลัสซีเมียดังนี้



สตรีตั้งครรภ์ สาม(ีชื่อ...................................)

Alpha □ Negative 

□ Positive

ระบุ.......... a thal1 (SEA)....

□ Negative 

□ Positive

ระบุ........ a thal1 (SEA)...............

Beta □ Negative 

□ Positive

ระบุ................EA..............

□ Negative 

□ Positive

ระบุ.....................................

สรุป   □ ไม่เป็นคู่เสี่ยง
          □ เป็นคู่เสี่ยง   ระบุ...........................................................

DNA analysis

Prenatal diagnosis วันที่........................
□ Amniocentesis          □ Cordocentesis  

Bart’s hydrops fetalis

ตัวอย่าง 6



Prenatal diagnosis วันที่........................
□ Amniocentesis          □ Cordocentesis
□ Serial ultrasound until 28 wks  

ผล amniocentesis
Amniotic fluid : α thal1 (SEA)
DNA analysis  :  Positive α thal1 (SEA)

Positive heterozygous Hb E
No maternal contamination was apparently observed

ตัวอย่าง 6



สตรีต้ังครรภ์ สาม(ีชื่อ....................................)

OF      □ Negative □ Positive

DCIP   □ Negative □ Positive

MCV  …67…. fL

OF      □ Negative □ Positive

DCIP  □ Negative  □ Positive

MCV  ……65…. fL

สตรีตั้งครรภ์  สามี

(ชื่อ..................................)

ผล A2A A2A 

%A

%A2 2.1 % 1.6 %

%E

%F 0.8% 0.7%

ตัวอย่าง 7

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 32 ปี  ฝากครรภ์คร้ังแรก  อายุครรภ์ 16 สัปดาห์ พบผลเลือดคดักรองธาลัสซีเมียดังนี้



สตรีต้ังครรภ์ สาม(ีช่ือ...................................)

Alpha □ Negative 

□ Positive

ระบุ.......... a thal1 (SEA)....

□ Negative 

□ Positive

ระบุ........ a thal1 (SEA)...............

Beta □ Negative 

□ Positive

ระบุ..............................

□ Negative 

□ Positive

ระบุ.....................................

สรุป   □ ไม่เป็นคู่เสี่ยง
          □ เป็นคู่เสี่ยง   ระบุ...........................................................

DNA analysis

Bart’s hydrops fetalis

ตัวอย่าง 7



Prenatal diagnosis วันท่ี........................
□ Amniocentesis          □ Cordocentesis
□ Serial ultrasound until 28 wks

ผล serial ultrasound
24 สัปดาห์ sign of hydrops fetalis
ท้า Cordocentesis ส่ง Hb typing 

ตัวอย่าง 7



Thank you


