แนวทางเวชปฏิบัติ
ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์
ในสตรีตั้งครรภ์
RTCOG Clinical Practice Guideline
Down Syndrome Screening in Pregnancy

เอกสารหมายเลข
จัดท�ำโดย

OB 015
คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
พ.ศ. 2556-2558
คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556-2558
วันที่อนุมัติต้นฉบับ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) พบประมาณ 1 ต่อ 700 ของ
ทารกแรกเกิด ประมาณร้อยละ 95 เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกิน หรือ
เรียกว่า trisomy 21 กลุม่ อาการดาวน์มรี ะดับสติปญ
ั ญาทีต่ ำ�่ กว่าเด็กทัว่ ไป บางส่วน
มีความผิดปกติแต่ก�ำเนิดร่วมด้วย เช่น หัวใจผิดปกติ ล�ำไส้ผิดปกติ และภาวะ
พร่องไทรอยด์ฮอร์โมน เป็นต้น กลุ่มอาการดาวน์เป็นความผิดปกติที่เกิดจาก
โครโมโซมเกิน ที่พบบ่อยที่สุดในความผิดปกติจากโครโมโซมของทารกแรกเกิด
มีชีพ ทารกในครรภ์ที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์ส่วนใหญ่มีชีวิตรอด มีอายุขัยเฉลี่ย
การตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ในสตรีตั้งครรภ์
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50-60 ปี ไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่สามารถดูแลรักษาให้สามารถช่วย
เหลือตนเองได้ดีมากขึ้น เป็นที่ยอมรับกันว่าการที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็น
กลุ่มอาการดาวน์ส่งผลกระทบต่อสมาชิกที่เหลือเป็นอย่างมาก(1, 2)
การตรวจคัดกรองเพื่อพยายามลดอุบัติการณ์ของกลุ่มอาการดาวน์
มีพัฒนาการมาโดยล�ำดับ ได้แก่ การใช้อายุของสตรีตั้งครรภ์ สารชีวเคมี
ในเลือดหลายชนิด ความผิดปกติที่ตรวจพบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และ
การผสมผสานใช้หลาย ๆ วิธี ทั้งในไตรมาสแรก และไตรมาสที่สอง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองให้สูงขึ้น วิธีการตรวจคัดกรองกลุ่ม
อาการดาวน์ที่ได้รับการยอมรับมีรายละเอียดแสดงในตารางในภาคผนวก(3-7)
ในปัจจุบันแม้จะมีการศึกษาของจันทนา พัฒนเภสัช และคณะ ที่รายงานไว้ใน
ปี พ.ศ. 2555 ถึงผลการศึกษาโดยสร้างสถานการณ์จำ� ลองเพือ่ หาวิธที เี่ หมาะสม
กั บประเทศไทย พบว่าการตรวจคัดกรองสตรีตั้ง ครรภ์ทุกราย แล้ว ตรวจ
เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยการเจาะตรวจน�้ ำ คร�่ ำ  เมื่ อ ผลการตรวจคั ด กรองเป็ น บวกมี
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ทุกวิธี เนื่องจากสามารถลดจ�ำนวนทารกกลุ่ม
อาการดาวน์ก่อนคลอด และอัตราการสูญเสียทารกปกติอันเป็นผลจากการ
ท�ำหัตถการได้อย่างชัดเจน(8) แต่สถานพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยยัง
คงใช้การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยอายุของสตรีตั้งครรภ์ สถาน
พยาบาลหลายแห่งเริ่มใช้การตรวจคัดกรองด้วยวิธีอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ในขณะที่ส่วนใหญ่ก�ำลังวางแผนการด�ำเนินการอยู่ เนื่องจากปัญหา
ด้านบุคลากร ความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ และเครื่องตรวจคลื่นเสียง
ความถี่สูงความคมชัดสูง (high resolution ultrasound) รวมทั้งปัญหา
จากระบบงบประมาณทางสาธารณสุขของประเทศไทย
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการการตรวจคัดกรองทารก
กลุ่มอาการดาวน์ในสตรีตั้งครรภ์
สตรีตั้งครรภ์ทุกรายที่ฝากครรภ์ GA £ 18 wk*
จากประวัติ และ/หรือ การตรวจร่างกายและ/หรือ
การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงถ้าท�ำได้
ให้ค�ำปรึกษาทางพันธุศาสตร์
เรื่องการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์**

GA: Gestational age
hCG: Human chorionic gonadotropin
PAPP-A: Pregnancy associated plasma protein A
AFP: Alpha-fetoprotein
uE3: Unconjugated estriol
Wt: Weight
IDDM: Insulin dependent diabetes mellitus

ปฏิเสธการตรวจคัดกรอง
ยอมรับการตรวจคัดกรอง
1st Trimester combined test#

(Free/Total beta-hCG, PAPP-A, Nuchal translucency)

รายงานผลการตรวจคัดกรอง
ให้ค�ำปรึกษาทางพันธุศาสตร์##
2nd Trimester biochemical test#
(Quadruple test AFP, hCG, uE3, Inhibin-A)

ฝากครรภ์ตามเกณฑ์
มีความเสี่ยงต�่ำ

ปฏิเสธการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด
แบบรุกล�้ำ
ทารกไม่เป็นกลุ่มอาการดาวน์

มีความเสี่ยงต�่ำ

มีความเสี่ยงสูง

ทบทวนปัจจัยที่ท�ำให้ผลบวกลวง*:
GA, Wt, Twins, IDDM and other
มีความเสี่ยงสูง

ให้ค�ำปรึกษาทางพันธุศาสตร์เรื่องการตรวจวินิจฉัย
ก่อนคลอดแบบรุกล�้ำ และทางเลือกอื่นๆ*
ยอมรับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด
แบบรุกล�้ำ

ให้ค�ำปรึกษา, บอกข้อจ�ำกัดของการตรวจ

ทารกเป็นกลุ่มอาการดาวน์

ให้ค�ำปรึกษา, ทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์

การตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ในสตรีตั้งครรภ์
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ข้อพึงพิจารณา (ประกอบแผนภูมิ)

• * การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์สามารถท�ำได้ทั้งในไตรมาส
ที่ 1 และ 2 ของการตั้งครรภ์แต่การตรวจคัดกรองที่อายุครรภ์
น้อยกว่า 16 สัปดาห์มคี วามเหมาะสมมากทีส่ ดุ เพราะมีเวลามากพอ
ในการตรวจคัดกรอง การสืบค้นเพิ่มเติม และสามารถตัดสินใจ
ยุติการตั้งครรภ์ได้หากทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์
• * ควรทบทวนความเสีย่ ง และภาวะแทรกซ้อนอืน่ ๆ เช่น โอกาสมีบตุ ร
เป็นธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง โรคประจ�ำตัว และการใช้ยาของสตรี
ตัง้ ครรภ์ รวมทัง้ ผลเลือดทีอ่ าจมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการตรวจ
คัดกรอง และการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดแบบรุกล�้ำเช่น Anti HIV,
หมู่เลือด Rh เป็นต้น
• * ก่อนการตรวจคัดกรอง หากสามารถประเมินปัจจัยที่ท�ำให้ค่า
สารชีวเคมีมคี วามแปรปรวน เช่น อายุครรภ์ น�ำ้ หนักมารดา ครรภ์แฝด
เบาหวานที่ต้องรักษาด้วยอินซูลิน การสูบบุหรี่ การใช้เทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ เชือ้ ชาติ ตลอดจนความพิการของทารกในครรภ์
จะช่วยให้การตรวจคัดกรองมีความแม่นย�ำมากขึ้น
• * ควรปั ่ นแยกตัวอย่างเลือดส�ำหรับ ตรวจสารชีว เคมี ส่งตรวจ
เฉพาะซีรมั่ และเก็บไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมริ ะหว่าง 4-8 องศาเซลเซียสระหว่าง
ส่งไปตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการที่อยู่ห่างไกล เพราะ unconjugated estriol ไม่ ค งตั ว ใน whole blood และ free
beta-hCG ในซีรมั่ จะมีระดับเพิม่ ขึน้ เมือ่ อุณหภูมสิ งู ขึน้ (9-11) การเก็บ
สิ่งส่งตรวจวิธีนี้ใช้ได้กับการตรวจคัดกรองทั้งในไตรมาสที่ 1 และ 2
ท�ำให้สารชีวเคมีมีความคงตัวได้นานถึง 6 วัน(12)
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• ** ควรให้ค�ำปรึกษาทางพันธุศาสตร์แก่คู่สมรสก่อนการตรวจ
คัดกรอง หรือการตรวจวินจิ ฉัยก่อนคลอดแบบรุกล�ำ้ ทุกครัง้ น�ำเสนอ
วิธีที่เหมาะสม และเคารพการตัดสินใจของผู้รับบริการ
• # วิ ธี ก ารตรวจคั ด กรองมี ห ลายวิ ธี ดั ง รายละเอี ย ดในตารางใน
ภาคผนวก วิธกี ารตรวจคัดกรองในแผนภูมเิ ป็นวิธกี ารตรวจคัดกรอง
ที่มีอัตราการตรวจพบ (detection rate) สูงที่สุดในแต่ละไตรมาส
กระบวนการตรวจคัดกรองไม่ยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก
อย่างไรก็ตามการพิจารณาวิธกี ารตรวจคัดกรองอาจมีความแตกต่าง
กันไป ตามความพร้อมของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง
• # การวัด nuchal translucency ให้ถกู ต้อง(13, 14) เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ท�ำให้การตรวจคัดกรองในไตรมาสแรกมีความแม่นย�ำสูง
• ## การรายงานผลการตรวจคัดกรองสามารถรายงานเป็นผลบวก
ผลลบ หรือบอกเป็นโอกาสเสี่ยงต่อการมีทารกกลุ่มอาการดาวน์
ผลการตรวจคัดกรองเป็นบวกมิได้หมายความว่าทารกในครรภ์เป็น
กลุ่มอาการดาวน์ และมิใช่ข้อบ่งชี้ในการยุติการตั้งครรภ์ จ�ำเป็น
ต้องมีการตรวจยืนยันด้วยการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดแบบรุกล�้ำ
เสมอ ส่วนผลการตรวจคัดกรองเป็นลบแสดงว่าทารกในครรภ์มี
โอกาสเป็นกลุ่มอาการดาวน์ต�่ำ  มิได้บอกว่าทารกในครรภ์ไม่เป็น
กลุ่มอาการดาวน์
• การตรวจวินจิ ฉัยก่อนคลอดแบบรุกล�ำ 
้ เป็นทางเลือกทีน่ ำ� เสนอให้แก่
คูส่ มรส หลังจากทราบผลการตรวจคัดกรองได้ผลบวก หรือพบว่ามี
ความเสีย่ งสูง อย่างไรก็ตามคูส่ มรสอาจเลือกทีจ่ ะท�ำการตรวจวินจิ ฉัย
ก่อนคลอดแบบรุกล�้ำโดยไม่ท�ำการตรวจคัดกรองก่อน ในกรณีนี้
คู่สมรสต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ
แทรกซ้ อ นจากการท� ำ หั ต ถการ เพื่ อ ให้ คู ่ ส มรสสามารถเลื อ ก
แนวทางการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมที่สุด
การตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ในสตรีตั้งครรภ์
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บทสรุป
สตรีตั้งครรภ์ทุกรายที่มาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 18 สัปดาห์ ควรได้
รับค�ำปรึกษาแนะน�ำทางพันธุศาสตร์เกี่ยวกับโอกาสที่จะตั้งครรภ์ทารกกลุ่ม
อาการดาวน์ และรับทราบแนวทางการตรวจคัดกรอง วิธตี รวจคัดกรองทีเ่ หมาะสม
ขึ้นกับอายุครรภ์ ความพร้อมทางห้องปฏิบัติการและบุคลากร โดยผู้ให้ค�ำ
ปรึกษาจะต้องเคารพการตัดสินใจของสตรีตงั้ ครรภ์และคูส่ มรส หากไม่สามารถ
ให้บริการตามความต้องการ อาจพิจารณาส่งต่อไปยังสถาบันที่มีความพร้อม
ในการตรวจคัดกรอง

48 |

แนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

การตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ในสตรีตั้งครรภ์

| 49

Screening test
Detection rate (%)
False positive rate (%)
1. MA
44
16
2. First trimester (11–14 wk)
2.1 MA + NT
64 - 70
5
2.2 Biochemical test (MA + PAPP-A + free/total beta-hCG)
62 -63
5
2.3 Combined test (MA + NT + PAPP-A + free/total beta-hCG)
82 - 87
5
3. Second trimester (15 – 20 wk)
3.1 Triple screen (MA + AFP + hCG + uE3)
69
5
3.2 Quadruple screen (MA + AFP + hCG + uE3 + Inhibin A)
81
5
4. First + Second trimester
4.1 Integrated (MA + NT + PAPP-A + Quadruple screen)
94 - 96
5
4.2 Serum integrated (MA + PAPP-A + Quadruple screen)
85 - 88
5
4.3 Stepwise sequential (1st Trimester combined test ± Quadruple screen)
95
5
4.4 Contingent sequential (1st Trimester combined test ± Quadruple screen)
88 - 95
5
5. First or Second trimester
5.1 Noninvasive prenatal testing
98
< 0.5
MA: Maternal age, NT: Nuchal translucency measurement, PAPP-A: Pregnancy associated plasma protein A, hCG: Human chorionic gonadotropin, AFP: Alphafetoprotein, uE3: unconjugated estriol
4.1, 4.2 เป็นการตรวจคัดกรองทั้งในไตรมาสที่ 1 และ 2 แจ้งผลการตรวจครั้งเดียวเมื่อได้ผลครบในไตรมาสที่ 2
4.3 เริ่มการตรวจคัดกรองในไตรมาสที่ 1 : 1) เมื่อผลเป็นบวกให้ทางเลือกในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดแบบรุกล�้ำ  2) เมื่อผลเป็นลบให้ทางเลือกในการตรวจคัดกรองต่อในไตรมาสที่ 2
หากผลการตรวจในไตรมาสที่ 2 เป็นบวก จึงให้ทางเลือกในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดแบบรุกล�้ำ
4.4 เริ่มการตรวจคัดกรองในไตรมาสที่ 1 : 1) เมื่อผลเป็นบวกให้ทางเลือกในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดแบบรุกล�้ำ 2) เมื่อผลเป็นลบไม่ต้องตรวจคัดกรองต่อ  3) เมื่อผลก�้ำกึ่งให้ทางเลือก
ในการตรวจคัดกรองในไตรมาสที่ 2
5.1 เป็นการตรวจ cell free fetal DNA ในเลือดของมารดา แนะน�ำให้ตรวจเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีบุตรเป็นกลุ่มอาการดาวน์ เช่น ก�ำหนดคลอดเมื่ออายุ ³ 35 ปี, มีสิ่งตรวจ
พบจากคลื่นเสียงความถี่สูงว่าทารกมีความเสี่ยงที่จะมีโครโมโซมผิดปกติ ประวัติบุตรคนก่อนเป็น trisomy ผลตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์เป็นบวก และ balanced Robertsonian
translocation ในสตรีตั้งครรภ์หรือสามี ที่มีความเสี่ยงเป็น trisomy 13 หรือ 21 ในทารก(4)

ตารางแสดงการตรวจคัดกรองกลุม่ อาการดาวน์ (Down syndrome) วิธตี า่ ง ๆ และอัตราการตรวจพบ (detection rate)(3-7)
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