




อย่่าลืืมนำำาคู่่่มือตรวจคู่รรภ์์มารดาเล่ืมนำ้�
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หน่วยงานท่ีพิมพ์ : สำานักงานสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และสวัสดิการไต้หวัน
ปีท่ีพิมพ์ : มิถุนายน 2021

เพ่�อสรา้งสิ�งแวดล้อมที�ปลอดภัยอุ่นใจในการดูแลครรภ์ ตั�งแต่วันที� 1 กรกฎาคม 
2021 มกีารเพิ�มรายการบรกิารตรวจครรภ์ฟรี ค่อ เพิ�มจำานวนครั�งตรวจครรภ์ฟร ีจาก 
10 ครั�ง เป็น 14 ครั�ง (เพิ�มสัปดาห ์ที� 8, 24, 30, และ 37สัปดาหล์ะครั�ง) ตรวจอัลตรา้
ซาวด์ 2 ครั�ง (สปัดาหที์� 8-16 และ หลังสัปดาหที์� 32) การตรวจคัดกรองเบาหวาน 
ภาวะโลหติจางของมารดาระหว่างหรอ่หลังตั�งครรภ์ (สัปดาหที์� 24-28) โปรดบันทึกผล
การตรวจ และเซ็นช่ื่�อลงในคู่มอ่ทุกครั�งที�มารับการตรวจ หากมีขอ้สงสยัสามารถจด
คำาถามไว้ในคู่มอ่ และสามารถสอบถามได้กับเจ้าหน้าที�การแพทย์

ผูที้�ตั�งครรภ์ตั�งแต่วันที� 1 กรกฎาคม 2021 เปน็ต้นไป เม่�ออายุครรภ์ครบตามที�
กำาหนดแล้ว สามารถเขา้รบับรกิารตรวจครรภ์รายการที�ระบุตามอายุครรภ์ได้ หากมี
ขอ้สงสัย สามารถสอบถามจากแพทย ์ เม่�อมารบัการตรวจได้ นอกจากนี� เม่�อแพทย์
ประเมนิสขุภาพครรภ์ของท่านแล้ว ก็จะให้คำาแนะนำาตามความเหมาะสมต่อไป

- คู่ำาแนำะนำำากัารใช้คู้่่่มอื -
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5 ข้อต้องทำ� และ ห้�มทำ�ชว่งต้ังครรภ์

เคล็ด(ไม่)ลับ
เพ่ือสุขภาพคุณแม่

 ◉ ต้องไปตรวจครรภ์ตาม
เวลา

 ◉ ต้องรู้สัญญาณของการ
คลอดก่อนกำาหนด

 ◉ ต้องดูแลสุขภาพ
ระหว่างตั�งครรภ์

 ◉ ต้องรู้ลักษณะการ
ตั�งครรภ์ที�อันตราย

 ◉ ต้องรู้สัญญานของการ
ใกล้คลอด

 ◉ ห้ามสุบบุหรี�และด่�มสุรา

 ◉ ห้ามสูดดมควันบุหรี�
ม่อสอง

 ◉ ห้ามทานยาโดยไม่ทราบ
ผลข้างเคียงต่อเด็ก

 ◉ ห้ามใชื่ัยาเสพติด

 ◉ ห้ามผ่าตัดคลอดไม่ตาม
กำาหนดเวลา



บนัทึกการตรวจครรภ์ สปัดาหที์� 8 การตรวจสอบ และบันทึกการตรวจสอบ

บนัทึกการตรวจครรภ์ สปัดาหที์� 24 การตรวจสอบ และบันทึกการตรวจสอบ

บนัทึกการตรวจครรภ์ สปัดาหที์� 30 การตรวจสอบ และบันทึกการตรวจสอบ

บนัทึกการตรวจครรภ์ สปัดาหที์� 37 การตรวจสอบ และบันทึกการตรวจสอบ
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กำ�หนดก�รชำ�ระเงิน อ�ยุครรภ์ที่
แนะนำ� ร�ยก�รบริก�รตรวจ

ครั ้งที ่1

ไตรมาสท่ี 1
ของการต้ังครรภ์

 (น้อยกว่า 13 
สัปดาห)์ 

สัปดาหท่ี์ 8

1. รายการตรวจสอบตามปกติ (หมายเหตุ 1)

2. ตรวจอัลตร้าซาวด์ครั�งที�  1
(แนะนำาใหต้รวจระหว่างสัปดาห์ที�  8-16) เพ่� อประเมินจำานวนทารกใน
ครรภ์ การเต้นของหัวใจ ขนาด ตำาแหนง่ของทารกในครรภ์ และวันกำาหนด
คลอด

ครั ้งที ่2
สัปดาหท่ี์ 
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1. หลังจากย่นยันว่ามีการเต้นของหัวใจของทารกใน
ครรภ์จะต้องดำาเนินการตรวจตามรายการต่อไปนี�:

(1) การซักประวัติ : สอบถามเกี�ยวกับประวัติ
โรคของคนในครอบครัว ประวัติการตั�งครรภ์
และการคลอดบุตร อาการไม่สบายขณะตั�งครรภ์
และพฤติกรรมการเสพยาเสพติด

(2) การตรวจร่างกาย : นำาหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต 
ไทรอยด์ เต้านม การตรวจอุ้งเชื่ิงกราน หน้าอก
และ ชื่่องท้อง

(3) การทดสอบในห้องปฏิิบัติการ : การตรวจเล่อด
(WBC,RBC, Plt, Hct, Hb, MCV), กรุ�ปเล่อด, ปัจจัย RH,
VDRL หร่อ RPR (การทดสอบซิฟิลิส), หัดเยอรมัน IgG
และ HBsAg, HBeAg(หากไม่สามารถมารับการตรวจนี�
สามารถมารับการตรวจนี�เม่� อตรวจครรภ์ครั�งที�  8 ได้) 
การตรวจเอชื่ไอวี (EIA หร่อ PA) และการตรวจปัสสาวะ
(หมายเหตุ  2)

2. รายการตรวจสอบตามปกติ (หมายเหตุ1)
หมายเหต:ุ สตรีมีครรภ์ที�ตรวจแอนติบอดีโรคหดัเยอรมันเปน็ลบ
หลังคลอดควรได้รับวัคซีนปอ้งกันโรคหดั คางทูม และหดัเยอรมันโดยเรว็ที�สดุ
โดยไม่มีค่าใชื่จ่้ายการใหวั้คซีน (หมายเหตุ 4)

ครั ้งที ่3

ไตรมาสท่ี 2
(สัปดาหท่ี์ 13-

29)

สัปดาหท่ี์ 
16

1. รายการตรวจสอบตามปกติ (หมายเหตุ  1)

2. แนะนำาการป้องกันการคลอดก่อนกำาหนด

2

รายการตรวจ 
และกำาหนด
ชำาระเงิน



3รายการตรวจ และกำาหนดชำาระเงิน

กำ�หนดก�รชำ�ระเงิน อ�ยุครรภ์ที่
แนะนำ� ร�ยก�รบริก�รตรวจ 

ครั ้งที ่4

ไตรมาสท่ี 2
(สัปดาหท่ี์ 13-

29)

สัปดาหท่ี์ 
20

1. รายการตรวจสอบตามปกติ (หมายเหตุ 1)

2. ตรวจอัลตร้าซาวด์ครั�งที�  2
(แนะนำาใหต้รวจประมาณสัปดาห์ที�  20 เพ่� อประเมินจำานวนทารก การเต้น
ของหัวใจ ขนาดของทารกในครรภ์ ตำาแหนง่ของรก และปริมาณนำาคร�า

3. แนะนำาการป้องกันการคลอดก่อนกำาหนด

ครั ้งที ่ 5

สัปดาหท่ี์ 
24

1. รายการตรวจสอบตามปกติ (หมายเหตุ 1)
2. การตรวจทางห้องปฏิิบัติการ :

การตรวจเล่อด (WBC, RBC, Plt, Hct, Hb, MCV) และ
การตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั�งครรภ์ (หมายเหตุ 2)

ครั ้งที ่6

สัปดาหท่ี์ 
28 รายการตรวจสอบตามปกติ (หมายเหตุ  1)

ครั ้งที ่7

ไตรมาสท่ี 3
(มากกว่า 29 

สัปดาห)์

สัปดาหท่ี์ 
30 รายการตรวจสอบตามปกติ (หมายเหตุ  1)

ครั ้งที ่8

สัปดาหท่ี์ 
32

1. รายการตรวจสอบตามปกติ (หมายเหตุ 1)
2. เม่�อตั�งครรภ์ได้ประมาณ 32 สัปดาห์ตรวจทางห้อง 

ปฏิิบัติการ เชื่่น VDRL หร่อ RPR (ตรวจซิฟิลิส)
3. สตรีมีครรภ์ที�เสี�ยงต่อการติดเช่ื่� อเอชื่ไอวีแนะนำาให้ต 

รวจ HIV เพิ�มเติม (EIA หร่อ PA)

4. ตรวจอัลตร้าซาวด์ครั�งที�  3 (แนะนำาให้ตรวจหลัง
สัปดาห์ที� 32 เพ่�อประเมินการเต้นของหัวใจ ขนาดและ
ตำาแหน่งของทารกในครรภ์ตำาแหน่งของรก และ
ปริมาณนำาคร�า

ครั ้งที ่9

สัปดาหท่ี์ 
34 รายการตรวจสอบตามปกติ (หมายเหตุ  1)

ครั ้งที ่10

สัปดาหท่ี์ 
36

1. รายการตรวจสอบตามปกติ (หมายเหตุ  1)

2. เงินอุดหนนการตรวจคัดกรองสเตรปโตคอคคัส
ในสตรี ต้ั งครรภ์  (หมายเหตุ  3)

ครั ้งที ่11

สัปดาหท่ี์ 
37 รายการตรวจสอบตามปกติ (หมายเหตุ  1)
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หมายเหต ุ1 : รายการตรวจสอบประจำา

(1) เน่�อหาคำาถาม : อาการไมร่ะหว่างตั�งครรภ์ เชื่น่ เล่อดออก ปวดท้อง ปวดหวั ตะครวิ ฯลฯ
(2) การตรวจรา่งกาย : นำาหนกั ความดันโลหติ เสยีงหวัใจทารกในครรภ์ ตำาแหนง่ของทารกใน

ครรภ์ อาการบวมนำา ฯลฯ
(3) การตรวจทางห้องปฏิิบติัการ: โปรตีนในปสัสาวะ นำาตาลในปสัสาวะ

หมายเหต ุ2 : รายการตรวจเล่อด ได้แก่ ฮีีโมโกลบนิ (Hb) อัตราสว่นฮีีมาโตครติ (Hct) เซลล์เมด็เล่อดแดง 
(RBC) ปรมิาตรเม็ดเล่อดแดงเฉลี�ย (MCV) เซลล์เมด็เล่อดขาว (WBC) เกล็ดเล่อด (Plt)

หมายเหต ุ3 : การตรวจคัดกรองสเตรปโทคอคคัสสำาหรับสตรีมีครรภ์มีให้ 1 ครั�งในระหว่างการตรวจก่อน 
คลอดระหว่างสปัดาหที์� 35-37 ของการตั�งครรภ์ หากหญงิตั�งครรภ์คลอดก่อนกำาหนด
จะต้องได้รบัการดแูลโดยแพทยน์อกเหนอ่จากขอ้นี�

หมายเหต ุ4 : สำาหรบัขอ้มลูสถานที�ฉดีวัคซนีโปรดโทรสายด่วนการฉดีวัคซนีของแต่ละเขตเมอ่ง

※	 สตรีมีครรภ์ที�ตรวจครรภ์ก่อนคลอดมากกว่า 14 ครั�ง และตรวจอัลตร้าซาวด์มากกว่า 3 ครั�ง สามารถ
ตรวจได้โดยออกค่าใชื่้จ่ายเอง หากบุคคลใดได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าควรได้รับการตรวจเพิ�ม
เติม จะสามารถเบิกค่าประกันสุขภาพได้

※	 หากยังมีความจำาเป็นต้องตรวจหลังจากสัปดาห์ที� 40 แล้ว และไม่อยู่ในขอบเขตของการเบิกจ่ายเงิน
ประกันสุขภาพ หน่วยงานบริการทางการแพทย์จะแจ้งเร่�อง เพ่�อขอรับเงินอุดหนุนการตรวจครรภ์พิเศษ 
ต่อกระทรวงสาธารณสุข และสวัสดิการไต้หวัน

ครั ้งที ่12

ไตรมาสท่ี 3
(มากกว่า 29 

สัปดาห)์

สัปดาหท่ี์ 
38 รายการตรวจสอบตามปกติ (หมายเหตุ  1)

ครั ้งที ่13

สัปดาหท่ี์ 
39 รายการตรวจสอบตามปกติ (หมายเหตุ  1)

ครั ้งที ่14

สัปดาหท่ี์ 
40 รายการตรวจสอบตามปกติ (หมายเหตุ  1)

กำ�หนดก�รชำ�ระเงิน อ�ยุครรภ์ที่
แนะนำ� ร�ยก�รบริก�รตรวจ 
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ครั�งท่ี่� 1

บันัำทึุกักัารตรวจ
ก่ัอนำคู่ลือด

ไตรมาสที� 1
(ตำากว่า 13 สปัดาห)์

อายุ่คู่รรภ์์
ทุ้�แนำะนำำา สปัดาหที์� 8

ครั�งท่ี่� 3

บันัำทึุกักัารตรวจ
ก่ัอนำคู่ลือด

ไตรมาสที� 2
(13-29 สปัดาห)์

อายุ่คู่รรภ์์
ทุ้�แนำะนำำา สปัดาหที์� 16

ครั�งท่ี่� 5

บันัำทึุกักัารตรวจ
ก่ัอนำคู่ลือด

ไตรมาสที� 2
(13-29 สปัดาห)์

อายุ่คู่รรภ์์
ทุ้�แนำะนำำา สปัดาหที์� 24

ครั�งท่ี่� 2

บันัำทึุกักัารตรวจ
ก่ัอนำคู่ลือด

ไตรมาสที� 1
(ตำากว่า 13 สัปดาห)์

อายุ่คู่รรภ์์
ทุ้�แนำะนำำา สปัดาหที์� 12

คร้ังท่่ี่ 4

บันัำทึุกักัารตรวจ
ก่ัอนำคู่ลือด

ไตรมาสที� 2
(13-29 สปัดาห)์

อายุ่คู่รรภ์์
ทุ้�แนำะนำำา สปัดาหที์� 20

ครั�งท่ี่� 6

บันัำทึุกักัารตรวจ
ก่ัอนำคู่ลือด

ไตรมาสที� 2
(13-29 สปัดาห)์

อายุ่คู่รรภ์์
ทุ้�แนำะนำำา สปัดาหที์� 28

โรงพยาบาลท่ีตรวจ

ลายเซน็ผูต้รวจ

วันท่ีตรวจ ปี		　		　						เดือน		　		　	วัน

โรงพยาบาลท่ีตรวจ

ลายเซน็ผูต้รวจ

วันท่ีตรวจ ปี		　		　						เดือน		　		　	วัน

โรงพยาบาลท่ีตรวจ

ลายเซน็ผูต้รวจ

วันท่ีตรวจ ปี		　		　						เดือน		　		　	วัน

โรงพยาบาลท่ีตรวจ

ลายเซน็ผูต้รวจ

วันท่ีตรวจ ปี		　		　						เดือน		　		　	วัน

โรงพยาบาลท่ีตรวจ

ลายเซน็ผูต้รวจ

วันท่ีตรวจ ปี		　		　						เดือน		　		　	วัน

โรงพยาบาลท่ีตรวจ

ลายเซน็ผูต้รวจ

วันท่ีตรวจ ปี		　		　						เดือน		　		　	วัน

บันทึกการตรวจก่อนคลอด

บันทึี่กการตรวจก่อนคลอด
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ครั�งท่ี่� 7

บันัำทึุกักัารตรวจ
ก่ัอนำคู่ลือด

ไตรมาสที� 3
(มากกว่า 29 สปัดาห)์

อายุ่คู่รรภ์์
ทุ้�แนำะนำำา สปัดาหที์� 30

ครั�งท่ี่� 9

บันัำทึุกักัารตรวจ
ก่ัอนำคู่ลือด

ไตรมาสที� 3
(มากกว่า 29 สปัดาห)์

อายุ่คู่รรภ์์
ทุ้�แนำะนำำา สปัดาหที์� 34

ครั�งท่ี่� 11

บันัำทึุกักัารตรวจ
ก่ัอนำคู่ลือด

ไตรมาสที� 3
(มากกว่า 29 สปัดาห)์

อายุ่คู่รรภ์์
ทุ้�แนำะนำำา สปัดาหที์� 37

ครั�งท่ี่� 8

บันัำทึุกักัารตรวจ
ก่ัอนำคู่ลือด

ไตรมาสที� 3
(มากกว่า 29 สัปดาห)์

อายุ่คู่รรภ์์
ทุ้�แนำะนำำา สปัดาหที์� 32

ครั�งท่ี่� 10

บันัำทึุกักัารตรวจ
ก่ัอนำคู่ลือด

ไตรมาสที� 3
(มากกว่า 29 สัปดาห)์

อายุ่คู่รรภ์์
ทุ้�แนำะนำำา สปัดาหที์� 36

ครั�งท่ี่� 12

บันัำทึุกักัารตรวจ
ก่ัอนำคู่ลือด

ไตรมาสที� 3
(มากกว่า 29 สัปดาห)์

อายุ่คู่รรภ์์
ทุ้�แนำะนำำา สปัดาหที์� 38

โรงพยาบาลท่ีตรวจ

ลายเซน็ผูต้รวจ

วันท่ีตรวจ ปี		　		　						เดือน		　		　	วัน

โรงพยาบาลท่ีตรวจ

ลายเซน็ผูต้รวจ

วันท่ีตรวจ ปี		　		　						เดือน		　		　	วัน

โรงพยาบาลท่ีตรวจ

ลายเซน็ผูต้รวจ

วันท่ีตรวจ ปี		　		　						เดือน		　		　	วัน

โรงพยาบาลท่ีตรวจ

ลายเซน็ผูต้รวจ

วันท่ีตรวจ ปี		　		　						เดือน		　		　	วัน

โรงพยาบาลท่ีตรวจ

ลายเซน็ผูต้รวจ

วันท่ีตรวจ ปี		　		　						เดือน		　		　	วัน

โรงพยาบาลท่ีตรวจ

ลายเซน็ผูต้รวจ

วันท่ีตรวจ ปี		　		　						เดือน		　		　	วัน
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ครั�งท่ี่� 13

บันัำทึุกักัารตรวจ
ก่ัอนำคู่ลือด

ไตรมาสที� 3
(มากกว่า 29 สปัดาห)์

อายุ่คู่รรภ์์
ทุ้�แนำะนำำา สปัดาหที์� 39

ครั�งท่ี่� 14

บันัำทึุกักัารตรวจ
ก่ัอนำคู่ลือด

ไตรมาสที� 3
(มากกว่า 29 สัปดาห)์

อายุ่คู่รรภ์์
ทุ้�แนำะนำำา สปัดาหที์� 40

หมายเหตุ:
หากต้องการทราบข้อมูลสุขศึกษาเกี�ยวกับการตรวจแต่ละครั�ง โปรดสแกน QR Code ที�ชื่่องแต่ละครั�ง

โรงพยาบาลท่ีตรวจ

ลายเซน็ผูต้รวจ

วันท่ีตรวจ ปี		　		　						เดือน		　		　	วัน

โรงพยาบาลท่ีตรวจ

ลายเซน็ผูต้รวจ

วันท่ีตรวจ ปี		　		　						เดือน		　		　	วัน
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บันทึี่กการตรวจสอบตามปกติ

ร�ยก�ร ผลลัพธ์ ร�ยก�ร ผลลัพธ์

ปัจัจัย  Rh แอนติเจนที�พื�นผิวไวรสัตับ
อักเสบบี

กรุ�ปัเลือด ไวรสัตับอักเสบบ ีและ
แอนติเจน

เม็ดเลือดข�ว (WBC)

ครั�งแรก ครั�งท่ี่�สอง
ปัฏิิกิรยิ�ท�งซรีั�มซฟิิิลิส
ครั�งที� 1 (VDRL หรอื RPR)

x103/uL x103/uL

เม็ดเลือดแดง (RBC)
x106/uL x106/uL

ปัฏิิกิรยิ�ท�งซรีั�มซฟิิิลิส
ครั�งที� 2 (VDRL หรอื RPR)

เกล็ดเลือด (Plt)
x103/uL x103/uL

ก�รตอบสนองของแอนติ
บอดหีดัเยอรมัน

อัตร�สว่นฮีมี�โตครติ (Hct)
% %

ตรวจสเตรปัโตคอคคัส

ปัรมิ�ณเม็ดเลือดแดงเฉลี�ย
(MCV)

fl fl
ก�รตรวจอุ้งเชิงกร�น

เฮีเม (Hb) g/dL

ปกติ
ไมป่กต

g/dL

ปกติ
ไมป่กต

อื�น ๆ                           

โรคเบ�หว�นขณะตั�งครรภ์

GLU  AC   :                   mg/dL

GLU 1 ชื่ม :                   mg/dL

GLU 2 ชื่ม :                   mg/dL
อื�น ๆ                           

ปกต ไมป่กต

ข้อมูลพื้นฐาน

ตั�งครรภ์ครั�งที� คว�มสูง ซม

วันกำ�หนดคลอด ( ปี / เต่อน / วันท่ี ) น้ำ�หนักก่อนต้ังครรภ์ กิโลกรัม

วันที�มปีัระจำ�
เดือนครั�งสดุท้�ย

( ปี / เต่อน / วันท่ี ) ค่� BMI ก่อนต้ังครรภ์
น้ำ าหนัก(กิ โลกรัม) / ส่วนสูง2 (เมตร2)

※	ข้อมูลในตารางน้ี จะใชื่้ ในการประเมินนโยบายสุขภาพ หร่อการติดตามดูแลสุขภาพบุคคล

ตารางสรุปผลการตรวจ

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －
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※	 สำาหรับสตรีมีครรภ์ที�มีแอนติเจนที�พ่� นผิวไวรัสตับอักเสบบีผลเป็นบวก ทารกควรได้รับวัคซีนไวรัสตับ
อักเสบบี ภูมิคุ้มกันโกลบูลิน และวัคซีนตับอักเสบบี โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได้หลังคลอดภายใน 24 
ชื่ั�วโมง เม่� อทารกได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี ครั�งที�  3 และมีอายุ 12 เด่อน ควรได้รับการทดสอบ
แอนติเจนที�พ่�นผิวไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) และแอนติบอดีต่อไวรัสตับอักเสบบี (anti-HBs) หากผล
การทดสอบแอนติเจนและแอนติบอดีที�พ่� นผิวเป็นลบ สามารถฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเพิ�มได้ฟรี

※	 หากสตรีมีครรภ์มีผลแอนติเจนบนพ่� นผิวตับอักเสบบีเป็นบวก โปรดให้แพทย์ลงผลการตรวจครรภ์ใน    
"แบบฟอร์มบันทึกการตรวจไวรัสตับอักเสบบี (เดิมค่อคู่ม่อสุขภาพมารดา หน้า 53)" หากความเข้มข้น
ของไวรัสตับอักเสบบีในเล่อด ≧ 106IU/mL มีความเสี�ยงสูงที�จะติดเช่ื่�อจากแม่สู่ลูก โปรดส่งต่อไปยังผู้
เชื่ี�ยวชื่าญด้านทางเดินอาหาร เพ่�อประเมิน และให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัส ลดโอกาสของการติดเช่ื่�อ
ไวรัสตับอักเสบบีในทารกแรกเกิด นอกจากนี�โปรดศึกษา และปฏิิบัติตามคำาแนะนำาของแพทย์เพ่�อตรวจ

ติดตามหลังคลอด

※	 หากผลการทดสอบแอนติบอดีโรคหัดเยอรมันของสตรีมีครรภ์เป็นลบ (-) โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษใน
ระหว่างตั�งครรภ์ เพ่� อหลีกเลี�ยงการติดโรคหัดเยอรมัน ซึ�งเป็นการปกป้องทารกในครรภ์ หลังคลอดให้
นำาใบรับรองการทดสอบแอนติบอดีโรคหัดเยอรมันเป็นลบ (-) ไปที�คลินิก หร่อโรงพยาบาลที�รับวัคซีน
โดยเร็วที�สุด เพ่�อรับวัคซีนผสม โรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) 1 เข็ม (ควรหลีกเลี�ยงการตั�งครรภ์
ภายใน 4 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตามหากพบการตั�งครรภ์ภายใน 4 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน ก็ไม่
ถ่อเป็นข้อบ่งชื่ี�ในการทำาแท้ง)

※	 สำาหรับสตรีมีครรภ์ที�ตรวจพบเชื่่� อซิฟิลิส โปรดให้แพทย์ตรวจย่นยัน หากพบการติดเชื่่� อ สตรีมีครรภ์ควร
ได้รับการรักษาโดยเร็วที�สุด เพ่� อป้องกันทารกแรกเกิดจากโรคซิฟิลิสแต่กำาเนิด

※	 สำาหรับสตรีมีครรภ์ที�ตรวจพบเช่ื่� อเอชื่ไอวี ให้มารดาได้รับการรักษาโดยเร็วที� สุด และได้รับมาตรการ
ป้องกันโรคในระหว่างกระบวนการทำาคลอด เพ่� อป้องกันไม่ให้ทารกแรกเกิดติดเช่ื่�อเอชื่ไอวี

※	 สำาหรับสตรีมีครรภ์ที�ตรวจพบว่าเป็นโรคโลหิตจาง ควรตรวจสอบและแก้ไขสาเหตุของภาวะโลหิตจาง
เพ่� อลดความเสี�ยงของการคลอดก่อนกำาหนด และนำาหนักของทารกในครรภ์น้อยเกินไป หากมารดามี
ภาวะโลหิตจางที�เม็ดเล่อดแดง (MCV<80fl) ควรให้สามีได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางที�เม็ด
เล่อดแดงด้วย เพ่�อประเมินความเสี�ยงและความรุนแรงโรคธาลัสซีเมียของทารกในครรภ์

※	 ในการตรวจเล่อดตามปกติสำาหรับสตรีมีครรภ์หากพบว่าเกล็ดเล่อดต�า (Plt<150x103/uL) ส่วนใหญ่
เป็นเกล็ดเล่อดต�าชื่ั�วคราวที� เกิดจากการตั�งครรภ์ และส่วนน้อยเกี�ยวข้องกับโรคลมบ้าหมู การใชื่้ยา
การติดเชื่่� อไวรัส ปฏิิกิริยาของภูมิคุ้มกัน ฯลฯ ผู้มีภาวะเกล็ดเล่อดต�าเล็กน้อย (Plt100~149x103/
uL) หร่อไม่มีอาการ ไม่จำาเป็นต้องได้รับการรักษา แต่แนะนำาให้ติดตามผลเป็นประจำา สตรีมีครรภ์ควร
ระมัดระวังอาการมีเล่อดออกทางชื่่องคลอด เล่อดออกตามไรฟัน มีรอยฟกชื่ำาที�ผิวหนัง เป็นต้น ให้ไป
พบแพทย์โดยเร็วที�สุด

※	 หากสตรีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานขณะตั�งครรภ์ จะเพิ�มความเสี�ยงต่อการมีทารกตัวใหญ่เกิน
เกณฑ์ คลอดติดไหล่ คลอดก่อนกำาหนด เสียชีื่วิตในครรภ์ ลมบ้าหมู และเบาหวานเร่�อรัง การควบคุม
ระดับนำาตาลในเล่อดสามารถทำาได้โดยการควบคุมอาหาร การออกกำาลังกาย หร่อการใชื่้ยาปรับระดับ
นำาตาลในเล่อด ระดับนำาตาลในเล่อด ก่อนม่�ออาหารควรต�ากว่า 95 mg/dL หลังอาหารสองชัื่�วโมงควร
ต�ากว่า 120 mg/dL จะสามารถลดภาวะแทรกซ้อนที�เกิดจากเบาหวานขณะตั�งครรภ์ได้

หมายเหตุ: หน้าติดตามผลสำาหรับบันทึกผลตรวจสอบแต่ละครั�ง และสามารถบันทึกรายงานในหน้านี�ได้ด้วย

ตารางสรุปผลการตรวจ
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การตรวจครรภ์ ครั�งท่ี่� 1 ครั�งท่ี่� 2 ครั�งท่ี่� 3 ครั�งท่ี่� 4 ครั�งท่ี่� 5 ครั�งท่ี่� 6

อ�ยุครรภ์ที�แนะนำ� สปััด�ห์ที� 8 สปััด�ห์ที� 12 สปััด�ห์ที� 16 สปััด�หท์ี� 20 สปััด�หท์ี� 24 สปััด�หท์ี� 28

วันที�ตรวจ

อ�ยุครรภ์

นำ�หนัก (กิโลกรมั)

คว�มดันโลหติ 
(mmHg)

เสยีงหัวใจท�รกในครรภ์
(ครั�ง/น�ท)ี

นำ�ต�ลในปัสัส�วะ

โปัรตนีในปัสัส�วะ

ก�รบวมนำ�

เสน้เลือดขอด

หากพบมีบาดแผลไม่
ทราบที�มา หรอืสงสยัว่ามี
การใช้้ความรุนแรงใน
ครอบครัว โปรดรายงาน
ตามระเบียบ และกรอก
แบบฟอร์มการประเมิน
ความเสี�ยงต่อความรุนแรง
ในครอบครัวของไต้หวัน
(มาตรการ TIPVDA)

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

ตรวจครั้งถัดไปัวันที่

10

※	ไมต้่องกรอกชื่ว่ง 2 เด่อนแรก
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ครั�งท่ี่� 7 ครั�งท่ี่� 8 ครั�งท่ี่� 9 ครั�งท่ี่� 10 ครั�งท่ี่� 11 ครั�งท่ี่� 12 ครั�งท่ี่� 13 ครั�งท่ี่� 14

สปััด�หท์ี� 30 สปััด�หท์ี� 32 สปััด�หท์ี� 34 สปััด�ห์ที� 36 สปััด�ห์ที� 37 สปััด�หท์ี� 38 สปััด�หท์ี� 39 สปััด�หท์ี� 40

　
  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

การตรวจครรภ์ ครั�งท่ี่� 1 ครั�งท่ี่� 2 ครั�งท่ี่� 3 ครั�งท่ี่� 4 ครั�งท่ี่� 5 ครั�งท่ี่� 6

อ�ยุครรภ์ที�แนะนำ� สปััด�หท์ี� 8 สปััด�ห์ที� 12 สปััด�ห์ที� 16 สปััด�ห์ที� 20 สปััด�หท์ี� 24 สปััด�หท์ี� 28

วันที�ตรวจ

อ�ยุครรภ์

นำ�หนัก (กิโลกรมั)

คว�มดันโลหิต 
(mmHg)

เสยีงหวัใจท�รกในครรภ์
(ครั�ง/น�ท)ี

นำ�ต�ลในปัสัส�วะ

โปัรตนีในปัสัส�วะ

ก�รบวมนำ�

เส้นเลือดขอด

หากพบมีบาดแผลไม่
ทราบที�มา หรอืสงสัยว่ามี
การใช้้ความรุนแรงใน
ครอบครัว โปรดรายงาน
ตามระเบียบ และกรอก
แบบฟอร์มการประเมิน
ความเสี�ยงต่อความรุนแรง
ในครอบครัวของไต้หวัน
(มาตรการ TIPVDA)

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

　

  ต้องติดตาม                          ต้องสง่ต่อ

　

  หมายเหตุ หร่อข้อที่ผิดปกติ   

　

  ไมพ่
บความผิดปกติ　

ตรวจครั้งถัดไปัวันที่

11
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รายงานการคัดกรอง

ติดรูปภาพ

ขอ้มูลพื�นฐานของสตร่ตั�งครรภ์

ซื�อสกลุ                                                    อายุ                เลขที�เวช้ระเบยีน                                     อายุครรภ์               

กำาหนดคลอด             ป ี          เดือน           วันที�  วันที�มปีระจำาเดือนครั�งสดุท้าย             ป ี          เดือน           วันที�

จำานวนทารกในครรภ์  คนเดียว   แฝดสอง   แฝดหลายคน                              

การเต้นของหวัใจ    ม ี       ไมม่ี
ตำาแหน่งทารก      ปกติ      ไมป่กติ

ผูร้ายงาน                                           วันที�ตรวจ                 ป(ีไต้หวัน)                 เดือน                 วันที�

คาดการณ์์วันคลอด                                 
ผลการคัดกรอง  ปกติ    ต้องตรวจเพิ�มเติม

บนัทึี่กการตรวจอัลตร้าซาวด์ครั�งท่ี่� 1
(แนะนำ�ให้ตรวจสัปัด�ห์ที� 8-16)

ความยาวศีรีษะถึึงสะโพกของทารก :                                ซม.   รอบอัลตรา้ซาวด์ : สัปดาหที์�                         

เสน้ผา่ศีนูยก์ลางกระดกูขมอ่มของทารก :                         ซม.   รอบอัลตรา้ซาวด์ : สัปดาหที์�                        
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รายงานการคัดกรอง

ติดรูปภาพ

บนัทึี่กการตรวจอัลตร้าซาวด์ครั�งท่ี่� 2
(แนะนำ�ให้ตรวจช่วงสัปัด�ห์ที� 20)

ขอ้มูลพื�นฐานของสตร่ตั�งครรภ์

ซื�อสกลุ                                                    อายุ                เลขที�เวช้ระเบยีน                                     อายุครรภ์               

กำาหนดคลอด             ป ี          เดือน           วันที�  วันที�มปีระจำาเดือนครั�งสดุท้าย             ป ี          เดือน           วันที�

จำานวนทารกในครรภ์  คนเดียว   แฝดสอง   แฝดหลายคน                              

การเต้นของหวัใจ    ม ี       ไมม่
ตำาแหน่งของรก    ผนังด้านหน้า    ผนังด้านหลัง    รกแกะ previa    รกตำา

เสน้ผา่ศีนูยก์ลางกระดกูขมอ่มทารก :                              ซม.   รอบอัลตราซาวนด์ : สัปดาหที์�                         

ความยาวรอบท้องของทารก :                                          ซม.   รอบอัลตราซาวนด์ : สัปดาหที์�                         

ความยาวโคนขา :                                                             ซม.   รอบอัลตราซาวนด์ : สัปดาหที์�                         

นำาหนักโดยประมาณ์ :                                                         g.   รอบอัลตราซาวนด์ : สัปดาหที์�                         

ปรมิาณ์นำาครำา   ปกติ    มากเกินไป    มากเกินไป 
ผลการคัดกรอง  ปกติ    ต้องตรวจเพิ�มเติม

ผูร้ายงาน                                           วันที�ตรวจ                 ป(ีไต้หวัน)                 เดือน                 วันที�

บนัทึกการตรวจอัลตราโซนิกทางสูติศาสตร์
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บนัทึี่กการตรวจอัลตร้าซาวด์ครั�งท่ี่� 3
(แนะนำ�ให้ตรวจสัปัด�ห์ที� 32 เปั็นต้นไปั)

ขอ้มูลพื�นฐานของสตร่ตั�งครรภ์

ซื�อสกลุ                                                    อายุ                เลขที�เวช้ระเบยีน                                     อายุครรภ์               

กำาหนดคลอด             ป ี          เดือน           วันที�  วันที�มปีระจำาเดือนครั�งสดุท้าย             ป ี          เดือน           วันที�

ติดรูปภาพ

รายงานการคัดกรอง

จำานวนทารกในครรภ์  คนเดียว   แฝดสอง   แฝดหลายคน                              

การเต้นของหวัใจ    ม ี       ไมม่
ตำาแหน่งทารก      ตำาแหน่งศีรีษะปกติ        ตำาแหน่งผดิปกติ
ตำาแหน่งของรก    ผนังด้านหน้า    ผนังด้านหลัง    รกแกะ previa    รกตำา

เสน้ผา่ศีนูยก์ลางกระดกูขมอ่มทารภ :                              ซม.   รอบอัลตราซาวนด์ : สัปดาหที์�                         
ความยาวรอบท้องของทารก :                                          ซม.   รอบอัลตราซาวนด์ : สัปดาหที์�                         
ความยาวโคนขา :                                                             ซม.   รอบอัลตราซาวนด์ : สัปดาหที์�                         
นำาหนักโดยประมาณ์ :                                                         g.   รอบอัลตราซาวนด์ : สัปดาหที์�                         

ปรมิาณ์นำาครำา   ปกติ    มากเกินไป    มากเกินไป 
ผลการคัดกรอง  ปกติ    ต้องตรวจเพิ�มเติม

ผูร้ายงาน                                           วันที�ตรวจ                 ป(ีไต้หวัน)                 เดือน                 วันที�
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การตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวนด์ก่อนคลอดเป็นการตรวจจากภายนอก โดยใช้ื่อุปกรณ์อัลตร้าซาวนด์เพ่�อติดตามการเต้นของ
หัวใจของทารกในครรภ์ และวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระดูกข้างขม่อมคู่ของทารกในครรภ์ เส้นรอบวงท้อง และความยาวโคน
ขา เพ่�อให้ทราบอายุของทารกในครรภ์ และการประเมินการเจริญเติบโต ตรวจสอบรกและปริมาณนำาคร�า

แนะนำาให้ตรวจอัลตร้าซาวนด์อย่างน้อย 3 ครั�ง ตลอดกระบวนการตรวจทั�งหมด ครั�งแรกชื่่วง 8-16 สัปดาห์ ครั�งที�สอง
ประมาณ 20 สัปดาห์ และครั�งที� 3 ค่อ 32 สัปดาห์ถึงก่อนคลอด หากมีการประเมินเป็นพิเศษจากแพทย์ สามารถตรวจหร่อติดตาม
เพิ�มเติมได้

การตรวจอัลตราซาวด์จำากัดด้วยความละเอียดของเคร่�องม่อ และปัจจัยหลายประการ ได้แก่ อัลตราซาวนด์ไม่สามารถเจาะ
กระดูกได้ ชื่ั�นไขมันหนาเกินไป และทารกในครรภ์นอนคว�า หากมีนำาคร�ามากเกินไป ภาพจะหายไปเน่�องจากระยะห่างกับทารกใน
ครรภ์ หากมีนำาคร�าน้อยเกินไปขาดส่�อกลางภาพ และแขนขาของทารกในครรภ์ทับซ้อนกันภาพจะไม่ชื่ัด ดังนั�นความแม่นยำาของ
การตรวจอัลตร้าซาวนด์จึงมีเง่�อนไขจำากัดดังกล่าว

การตรวจอัลตร้าซาวนด์ทางสูติกรรมเป็นวิธีการตรวจคัดกรอง ไม่ใชื่่การวินิจฉัยขั�นสุดท้าย ตามมาตรฐานทางการแพทย์ใน
ปจัจุบนั ไมส่ามารถตรวจพบความผิดปกติของทารกในครรภ์ทั�งหมดได้ด้วยการตรวจอัลตร้าซาวนด์ รายงานประกอบด้วยรายการต่อไปนี� :

1. ความยาวหัวถึงก้น (CRL) : วัดความยาวจากยอดหัวถึงก้นของทารกในครรภ์ โดยทั�วไปจะวัดตามแนวนอนของทารกในครรภ์ 
ระยะทางที�ยาวที�สุดจากยอดหัวถึงก้นของทารกในครรภ์ เป็นตัวชีื่�วัดที�สำาคัญที�สุดของการตรจทารกในครรภ์ไตรมาสแรก 
และยังสามารถใชื่้เป็นเกณฑ์ประเมินการปรับเปลี�ยนวันคลอดด้วย

2. เส้นผ่านศูนย์กลางขม่อมคู่ (BPD) : วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกะโหลกที�ยาวที�สุดของทารกด้านซ้ายและขวาเพ่�อบอกขนาด
ของทารกในครรภ์ และยังสามารถใชื่้ประมาณสัปดาห์ที�ตั�งครรภ์ หากเส้นผ่านศูนย์กลางของกระดูกข้างขม่อมคู่ไม่ตรงกับ
อายุครรภ์ อาจจำาเป็นต้องวินิจฉัยโรคเพิ�มเติม รวมถึงการประเมินอายุครรภ์หร่อภาวะผิดปกติอ่�นๆ

3. ความยาวโคนขา (FL) : การวัดความยาวของกระดูกโคนขาของทารกในครรภ์ เชื่่นเดียวกับเส้นผ่านศูนย์กลางของกระดูก
ข้างขม่อมคู่ของศีรษะ สามารถใช้ื่ในการประมาณขนาดของทารกในครรภ์ อายุครรภ์ และ การพัฒนากระดูกแขนขา

4. เส้นรอบวงท้อง (AC) : การวัดขนาดเส้นรอบวงท้องของทารกในครรภ์ สามารถประเมินขนาดและการเจริญเติบโตของทารก
ในครรภ์ และเส้นรอบวงชื่่องท้องสามารถใชื่้ร่วมกับการวัดอ่�น ๆ เพ่�อประเมินนำาหนักของทารกในครรภ์

5. ตำาแหน่งรก : หากรกอยู่ใกล้หร่อปิดปากมดลูกโดยตรงเกินไป แสดงว่ารกต�าหร่อรกเกาะต�า ซึ�งจะทำาให้ทารกในครรภ์ไม่
สามารถเขา้สูช่ื่อ่งคลอดในตอนคลอดได้ ซึ�งอาจเป็นสาเหตขุองการตกเล่อดก่อนคลอด หรอ่หลังคลอด และ อาจต้องผา่ท้องคลอด

6. การย่นยันการมีแฝดหลายคน : ภาวะแทรกซ้อนพบได้บ่อยในการตั�งครรภ์แฝดหลายคน การตรวจคัดกรองด้วยอัลตร้าซาวด์
สามารถตรวจการเจริญเติบโตของแฝดหลายคน เพ่�อวางแผนการตรวจและการรักษาที�เหมาะสม

7. การวัดปริมาณนำาคร�า : ปริมาณนำาคร�าเป็นหนึ�งในตัวชื่ี�วัดความผิดปกติของทารกในครรภ์ นำาคร�ามากหร่อน้อยเกินไปมีผล
ต่อการพยากรณ์โรคของทารกในครรภ์

วัตถุประสงค์

ข้อจำากัด

ผลการตรวจ

คำาแนะนำาการตรวจอัลตร้าซาวด์
คำาแนะนำาสำาหรับการคัดกรองอัลตราโซนิก

(ที�มา: The Society of Medical Ultrasound of the Republic of China, Taiwan Obstetrics and Gynecology Association)
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ข้อมูลสุขภาพของสตร่ม่ครรภ์ เป็นข้อมูลอ้างอิงท่่ี่สำาคัญสำาหรับการวินิจฉัยของแพที่ย์ 
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากคุณม่อาการดังต่อไปน้่ ให้ที่ำาเคร่ืองหมายถูกในชอ่ง

ป
ระวัติโรคู่

□			1.	ความดันโลหติสงูเรื�อรงั
□			2.	โรคเบาหวาน
□			3.	โรคหวัใจ
□			4.	โรคทางศีลัยกรรม
□			5.	โรคไต
□			6.	โรคไทรอยด์
□			7.	โรคการแขง็ตัวของเลือดผดิปกติ
□			8.	โรคติดต่อ
□			9.	โรคมะเรง็ หรอื เนื�องอกทางนรเีวช้
□	10.	โรคระบบประสาทส่วนกลาง
□	11.	โรคทางเดินปสัสาวะ

□	12.	โรคทางเดินอาหาร และโรคตับ
□	13.	โรคโลหติจาง
□	14.	โรคแพภู้มตัิวเอง หรอื SLE

(Systemic Lupus Erythematosus)

□	15.	โรคหอบหดืและโรคปอด
□	16.	โรคลมบา้หมู
□	17.	ในครอบครวัมโีรคทางพนัธุกรรม

และความผดิปกติแต่กำาเนิดอ่ืนๆหรอืไม่
□	18.	ความเสีย่งต่อสิ่งเสพติด

(สูบบุหรี,่ คนในบา้นสูบบุหรี,่ ด่ืมแอลกอฮอล์)

□	19.	การใช้้ยาเสพติด
□	20.	อ่ืนๆ  

ป
ระวัติกัารตั� งคู่รรภ์

□			1.	การกำาจัดเนื�องอก หรอืซอ่มเสรมิมดลกู
□			2.	การผา่ตัดหวัใจ
□			3.	ความดันโลหติสงู
□			4.	เบาหวานขณ์ะตั�งครรภ์
□			5.	คลอดก่อนกำาหนด (อายุครรภ์ไมถึ่ึง 37 สัปดาห์�)

□			6.	ความผดิปกติแต่กำาเนิด
□			7.	ทารกแรกเกิดเสยีช้วิีต
□			8.	คลอดยาก
□			9.	ตกเลือดหลังคลอด
□	10.	ทารกติดเช้ื�อสเตรปโทค็อกคัส บี
□	11.	ภาวะนำาครำาอุดตันหลอดเลือด
□	12.	ภาวะถึงุนำาครำาอักเสบ

□	13.	นำาครำามาก หรอืน้อยเกินไป
□	14.	ภาวะนำาเดินก่อนกำาหนด
□	15.	รกเกาะตำา และรกลอกตัวก่อนกำาหนด
□	16.	รกงอกติด
□	17.	ทารกผดิปกติ หรอืเสยีช้วิีตในครรภ์

หรอืระหว่างคลอด
□	18.	ทารกมคีวามผดิปกติต้องเขา้รบัการผา่ตัด
□	19.	พบความผดิปกติทางพนัธุกรรมก่อนคลอด

(ตรวจโครโมโซม หรอืยนี)

□	20.	ทารกอยูใ่นภาวะเครยีด
□	21.	โรคลมช้กั
□	22.	โรคลมบา้หมู
□	23.	อื�น ๆ

วันที�มปีระจำาเดือนครั�งสดุท้าย :              ป ี           เดือน            วันที�

อาการที�เกิดขึ�น : 	□	เลือดออก		□	ปวดท้อง		□	ปวดหวั		□	ตะครวิ 
　　　　　　□	อาการอื�นๆ                                                                                                

                            รายการต่อไปนี�บนัทึกวันที�                 ป ี                 เดือน                 วันที�
                            (อายุครรภ์ สัปดาหที์�                 ) 

บันทึี่กการตรวจสอบตนเอง
สัปดาห์ท่่ี่ 8 ไตรมาสที� 1 : อายุครรภ์น้อยกว่า 13 สัปดาห์

※	มารดาที�ตั�งครรภ์จะต้องกรอกรายการต่อไปนี� และบันทึกการตรวจสอบตนเอง ก่อนเข้ารับการตรวจ
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ข้อมูลสุขศึกษาท่่ี่ฉันได้อ่านแล้ว โปรดที่ำาเคร่ืองหมายถูกในชอ่ง

□			1.	รายการตรวจก่อนคลอด (คู่มอืเล่มนี ้หน้าท่ี 2)

□			2.	ข้อมลูการเลิกบุหรี ่(คู่มอืเล่มนี ้หน้าท่ี 15)

□			3.	ข้อมลูเลิกบุหรี ่(คู่มอืสุขภาพมารดา หน้าท่ี 51)

□			4.	บรกิารตรวจเอช้ไอวีหญงิต้ังครรภ์ฟรี
□			5.	การวินิจฉัยโรคทางพนัธุกรรมก่อนคลอด

และเงินอุดหนุน

□			6.	สิ�งที�ต้องรูร้ะหว่างการตั�งครรภ์
□			7.	วิธจัีดการกับความไมส่บายระหว่างการตั�งครรภ์
□			8.	การควบคมุนำาหนัก และการทาน

อาหารระหว่างตั�งครรภ์
□			9.	การติดเช้ื�อ และภาวะแทรกซอ้นระหว่างตั�งครรภ์
□	10.	สญัญาณ์อันตรายที�ต้องไปพบ แพทยทั์นที

สายด่วนดแูลมารดา : 0800-870-870

 ความเส่่ยงอันตรายจากควันบุหร่่

1. ฉันสูบบุหรีห่รอืไม ่?
　	□	ใช้่ (โปรดอ่านคู่มอืสุขภาพมารดา หน้าท่ี 51 และโปรดเลิกบุหรี)่ 　　					ไม่

2. สัปดาหท่ี์ผา่นมาตอนท่ีฉันอยูบ่า้น มใีครสูบบุหรีต่่อหน้าฉันบาังไหม ?
　	□	ใช้่ (โปรดอ่านคู่มอืสุขภาพมารดา หน้าท่ี 51 และขอความรว่มมอืคนในครอบครวัใหเ้ลิกบุหรี)่ 　　					ไม่

คำาถึามหรอืข้อกังวลระหว่างการตรวจสุขภาพ
(เช้่น การรบัประทานอาหาร การออกกำาลังกาย กิจวัตรประจำาวัน การสูบบุหรี ่แอลกอฮอล์ โภช้นาการ)
ท่ีคณุ์ต้องการถึามแพทย/์พยาบาลผดงุครรภ์/เจ้าหน้าท่ีพยาบาล   สามารถึบนัทึกได้ท่ีนี ่:

ลายเซน็ของมารดาที�มคีรรภ์                                          ลายเซน็ของญาติ                                                    

สปัดาห์ท่� 8 บนัทึกการตรวจสอบตนเอง

(โปรดอ่านคู่ม่อสุขศึกษา
สำาหรับสตรีมีครรภ์ประกอบ)
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                            รายการต่อไปนี�บนัทึกวันที�                 ป ี                 เดือน                 วันที�
                            (อายุครรภ์ สัปดาหที์�                 ) 

คำาเตือนพิเศษจากแพที่ย์

หากมเีลือดออกทางช้่องคลอด ในระยะแรกของการต้ังครรภ์ โปรดไปพบแพทยทั์นที

การตรวจอัลตรา้ซาวด์ครั้งแรก (รายงานการตรวจอยูห่น้าท่ี 12 ของคู่มอืนี)้

สถานะการเจริญเติบโตของที่ารกในครรภ์

6-8 สัปดาห์ท่่ี่ การเต้นของหวัใจของทารกในครรภ์สามารถึมองเหน็ได้ด้วยคล่ืนอัลตรา้ซาวด์

ข้อแนะนำ าเร่ื องสุขศึกษา

ขอ้มลูการเลิกบุหรี� (คู่มอืสุขภาพมารดา หน้าที� 51)

คำาอธิบายการตรวจอัลตราซาวด์ (คู่มอืเล่มนี� หน้าที� 15)

โรคทางพนัธุกรรม

การวินิจฉัยโรคทางพนัธุกรรมก่อนคลอด และเงินอุดหนุน

การปอ้งกันอันตรายจากบุหรี� และแอลกอฮอล์

ลกูผูห้ญงิหรอืผูช้้ายก็ดีเหมอืนกัน

การปอ้งกันการคลอดก่อนกำาหนด

วิธจัีดการกับอาการไมส่บายระหว่างตั�งครรภ์

การควบคมุนำาหนัก และการรบัประทานอาหารระหว่างตั�งครรภ์

การติดเช้ื�อ และภาวะแทรกซอ้นระหว่างตั�งครรภ์

สญัญาณ์อันตรายที�ต้องรบีไปพบแพทย์

ขณ์ะนั�งรถึกรุณ์าคาดเขม็ขัดนิรภัย

โรงพยาบาลท่ีตรวจ : ลายเซน็ของผูต้รวจ : ลาย เซน็ของมารดาท่ีมคีรรภ์ :

บนัทึี่กการตรวจสอบ
สัปดาห์ท่่ี่ 8

(โปรดอ่านคู่ม่อสุขศึกษา
สำาหรับสตรีมีครรภ์ประกอบ)

※	สแกน QR code ด้านขวา
เพ่่ อศึกษาข้อมูลแนะแนวสุขศึกษา

สายด่วนดแูลมารดา : 0800-870-870 การตรวจครั้งถัึดไป             ปี             เดือน             วันท่ี
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MEMO

บันทึกการตรวจสอบ สัปดาห์ท่่ 8
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                            รายการต่อไปนี�บนัทึกวันที�                 ป ี                 เดือน                 วันที�
                            (อายุครรภ์ สัปดาหที์�                 ) 

ข้อมูลสุขศึกษาท่่ี่ฉันได้อ่านแล้ว โปรดที่ำาเคร่ืองหมายถูกในชอ่ง

□			1.	ข้อมลูการเลิกบุหรี ่(คู่มอืเล่มนี ้หน้าท่ี 15)

□			2.	ข้อมลูเลิกบุหรี ่(คู่มอืสุขภาพมารดา หน้าท่ี 51)

□			3.	การป้องกันการคลอดก่อนกำาหนด
□			4.	เรื่องท่ีต้องรูร้ะหว่างการต้ังครรภ์
□			5.	วิธจัีดการกับอาการไมส่บายระหว่างต้ังครรภ์

□			6.	การควบคมุนำาหนัก
และการทานอาหารระหว่างต้ังครรภ์

□			7.	การติดเช้ื้อ และภาวะแทรกซอ้นระหว่างต้ังครรภ์
□			8.	สัญญาณ์อันตรายท่ีต้องรบีไปพบแพทย์
□			9.	การออกกำาลังกายก่อนคลอด
□	10.	การใหน้มบุตร
□	11.	รูจั้กภาวะโลหติจางขณ์ะต้ังครรภ์ (คู่มอืเล่มนี ้หน้าท่ี 26)

□	12.	รูจั้กโรคเบาหวานขณ์ะต้ังครรภ์ (คู่มอืเล่มนี ้หน้าท่ี 28)

อาการที�เกิดขึ�น : 	□	เลือดออก		□	ปวดท้อง		□	ปวดหวั		□	ตะครวิ 
　　　　　　□	อาการอื�นๆ                                                                                                

บันทึี่กการตรวจสอบตนเอง
สัปดาห์ท่่ี่ 24 ไตรมาสท่ี 2 : ต้ังครรภ์ถึึง 13 สัปดาห์ และน้อยกว่า 29 สัปดาห์

※	มารดาที�ตั�งครรภ์จะต้องกรอกรายการต่อไปนี� และบันทึกการตรวจสอบตนเอง ก่อนเข้ารับการตรวจ

(โปรดอ่านคู่ม่อสุขศึกษา
สำาหรับสตรีมีครรภ์ประกอบ)

 ประเมินสภาพอารมณ์
(หมายเหตุ : หากพบปัญหาสองข้อต่อไปนี้ ขอแนะนำาอยา่งยิง่ให้คุณแจ้งครอบครัว หร่อแพทย์เพ่่อขอความชื่ว่ยเหล่อ)

1. ในเดือนท่ีผา่นมา คณุ์มกัจะรูส้ึกมปัีญหาจากความรูส้ึกซมึเศีรา้ ใจตก หรอืรูส้ึกว่าช้วิีตไมม่คีวามหวังหรอืไม ่?
　	□	ใช้่ 　　					ไม่

2. ในเดือนท่ีผา่นมา คณุ์มกัจะหมดความสนใจ หรอืไมม่คีวามสุขในการทำาสิ่งต่าง ๆ อยูบ่อ่ยๆใช้่หรอืไม ่?
　	□	ใช้่ 　　					ไม่่

 ความเส่่ยงอันตรายจากควันบุหร่่

1. ฉันสูบบุหรีห่รอืไม ่?
　	□	ใช้่ (โปรดอ่านคู่มอืสุขภาพมารดา หน้าท่ี 51 และโปรดเลิกบุหรี)่ 　　					ไม่

2. สัปดาหท่ี์ผา่นมาตอนท่ีฉันอยูบ่า้น มใีครสูบบุหรีต่่อหน้าฉันบาังไหม ?
　	□	ใช้่ (โปรดอ่านคู่มอืสุขภาพมารดา หน้าท่ี 51 และขอความรว่มมอืคนในครอบครวัใหเ้ลิกบุหรี)่ 　　					ไม่

คำาถึามหรอืข้อกังวลระหว่างการตรวจสุขภาพ
(เช้่น การรบัประทานอาหาร การออกกำาลังกาย กิจวัตรประจำาวัน การสูบบุหรี ่แอลกอฮอล์ โภช้นาการ)
ท่ีคณุ์ต้องการถึามแพทย/์พยาบาลผดงุครรภ์/เจ้าหน้าท่ีพยาบาล   สามารถึบนัทึกได้ท่ีนี ่:

ลายเซน็ของมารดาที�มคีรรภ์                                          ลายเซน็ของญาติ                                                    
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รายการต่อไปนีบ้นัทึกวันท่ี                 ปี                  เดือน                 วันท่ี   (อายุครรภ์ สัปดาหท่ี์                 ) 

บันทึี่กการตรวจสอบ
บนัทึกการตรวจสอบ สัปดาห์ท่� 24

ผลการตรวจก่อนคลอด

ไมพ่บความผดิปกติ

รายการที�ผดิปกติ หรอืต้องระมดัระวัง :
1.                                         □	ต้องติดตาม			□	ต้องสง่ต่อ
2.                                         □	ต้องติดตาม			□	ต้องสง่ต่อ
3.                                         □	ต้องติดตาม			□	ต้องสง่ต่อ
4.                                         □	ต้องติดตาม			□	ต้องสง่ต่อ

ข้อย้ำ าเตือนพิเศษจากแพที่ย์  

มกีารตรวจคัดกรองเบาหวานขณ์ะตั�งครรภ์ ช่้วง 24-28 สัปดาหห์รอืไม ่? (ผลการตรวจสอบอยูห่น้า 8 ของคู่มอืนี�)

มกีารตรวจภาวะโลหติจางขณ์ะตั�งครรภ์ ช่้วง 24-28 สัปดาหห์รอืไม ่? (ผลการตรวจสอบอยูห่น้า 8 ของคู่มอืนี�)

หลักสตูรการเรยีนรูก่้อนคลอด

สถานะการเจริญเติบโตของที่ารกในครรภ์

สัปดาห์ท่่ี่ 21-24 รูจมกูของทารกจะเปดิขึ�น เริ�มฝกึการหายใจ และฟงัเสยีงด้วย สามารถึพดูคยุกับลูกได้นะ

สุขศึกษาและแนะแนวเร่ื อง

□		ขอ้มลูการเลิกบุหรี� (คู่มอืเล่มนี� หน้าที� 15)

□		ขอ้มลูเลิกบุหรี� (คู่มอืสุขภาพมารดา หน้าที� 51)

□		การปอ้งกันการคลอดก่อนกำาหนด
□		เคล็ดลับ ช้วิีตระหว่างตั�งครรภ์
□		วิธจัีดการกับอาการไมส่บายระหว่างตั�งครรภ์
□		การควบคมุนำาหนัก

และการรบัประทานอาหารระหว่างตั�งครรภ์
□		การติดเช้ื�อ

และภาวะแทรกซอ้นระหว่างตั�งครรภ์

□		สญัญาณ์อันตรายที�ต้องรบีไปพบแพทย์

□		การออกกำาลังกายก่อนคลอด
□		การใหน้มบุตร
□		ขณ์ะนั�งรถึกรุณ์าคาดเขม็ขดันิรภัย
□		รูจั้กภาวะโลหติจางขณ์ะตั�งครรภ์ (คู่มอืเล่มนี� หน้าที� 26)

□		รูจั้กโรคเบาหวานขณ์ะตั�งครรภ์ (คู่มอืเล่มนี� หน้าที� 28)

โรงพยาบาลท่ีตรวจ : ลายเซน็ของผูต้รวจ : ลาย เซน็ของมารดาท่ีมคีรรภ์ :

(โปรดอ่านคู่ม่อสุขศึกษา
สำาหรับสตรีมีครรภ์ประกอบ)

※	สแกน QR code ด้านขวา
เพ่่ อศึกษาข้อมูลแนะแนวสุขศึกษา

※	หากพบมีบาดแผลไม่ทราบที�มา หร่อ 
ส ง สั ย ว่ า มี ก า ร ใ ช้ื่ ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น
ครอบครัว โปรดรายงานตามระเบียบ 
และกรอกแบบฟอร์มการประเมินความ
เสี�ยงต่อความรุนแรงในครอบครัวของ
ไต้หวัน (มาตรการ TIPVDA)

สายด่วนดแูลมารดา : 0800-870-870 การตรวจครั้งถัึดไป             ปี             เดือน             วันท่ี
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                            รายการต่อไปนี�บนัทึกวันที�                 ป ี                 เดือน                 วันที�
                            (อายุครรภ์ สัปดาหที์�                 ) 

อาการท่ีเกิดขึ้น : 	□	เลือดออก		□	ปวดท้อง		□	ปวดหวั		□	ตะครวิ 
　　　　　　□	อาการอ่ืนๆ                                                                                                

บันทึี่กการตรวจสอบตนเอง
สัปดาห์ท่่ี่ 30 ไตรมาสท่ี 3 : อายุครรภ์มากกว่า 29 สัปดาห์

※	มารดาท่ีต้ังครรภ์จะต้องกรอกรายการต่อไปนี้  และบันทึกการตรวจสอบตนเอง ก่อนเข้ารับการตรวจ

ข้อมูลสุขศึกษาท่่ี่ฉันได้อ่านแล้ว โปรดที่ำาเคร่ืองหมายถูกในชอ่ง

□			1.	ข้อมลูเลิกบุหรี ่(คู่มอืสุขภาพมารดา หน้าท่ี 51)

□			2.	การป้องกันการคลอดก่อนกำาหนด
□			3.	การควบคมุน้ำาหนัก

และการทานอาหารระหว่างต้ังครรภ์
□			4.	การติดเช้ื้อ

และภาวะแทรกซอ้นระหว่างต้ังครรภ์

□			5.	สัญญาณ์อันตรายท่ีต้องรบีไปพบแพทย์
□			6.	รูจั้กภาวะซมึเศีรา้หลังคลอด
□			7.	การออกกำาลังกายก่อนคลอด
□			8.	การใหน้มบุตร
□			9.	การเตรยีมของใช้้ก่อนคลอด

(โปรดอ่านคู่ม่อสุขศึกษา
สำาหรับสตรีมีครรภ์ประกอบ)

 ประเมินสภาพอารมณ์
(หมายเหตุ : หากพบปัญหาสองข้อต่อไปนี้ ขอแนะนำาอยา่งยิง่ให้คุณแจ้งครอบครัว หร่อแพทย์เพ่่อขอความชื่ว่ยเหล่อ)

1. ในเดือนท่ีผา่นมา คณุ์มกัจะรูส้ึกมปัีญหาจากความรูส้ึกซมึเศีรา้ ใจตก หรอืรูส้ึกว่าช้วิีตไมม่คีวามหวังหรอืไม ่?
　	□	ใช้่ 　　					ไม่

2. ในเดือนท่ีผา่นมา คณุ์มกัจะหมดความสนใจ หรอืไมม่คีวามสุขในการทำาสิ่งต่าง ๆ อยูบ่อ่ยๆใช้่หรอืไม ่?
　	□	ใช้่ 　　					ไม่่

 ความเส่่ยงอันตรายจากควันบุหร่่

1. ฉันสูบบุหรีห่รอืไม ่?
　	□	ใช้่ (โปรดอ่านคู่มอืสุขภาพมารดา หน้าท่ี 51 และโปรดเลิกบุหรี)่ 　　					ไม่

2. สัปดาหท่ี์ผา่นมาตอนท่ีฉันอยูบ่า้น มใีครสูบบุหรีต่่อหน้าฉันบาังไหม ?
　	□	ใช้่ (โปรดอ่านคู่มอืสุขภาพมารดา หน้าท่ี 51 และขอความรว่มมอืคนในครอบครวัใหเ้ลิกบุหรี)่ 　　					ไม่

คำาถึามหรอืข้อกังวลระหว่างการตรวจสุขภาพ
(เช้่น การรบัประทานอาหาร การออกกำาลังกาย กิจวัตรประจำาวัน การสูบบุหรี ่แอลกอฮอล์ โภช้นาการ)
ท่ีคณุ์ต้องการถึามแพทย/์พยาบาลผดงุครรภ์/เจ้าหน้าท่ีพยาบาล   สามารถึบนัทึกได้ท่ีนี ่:

ลายเซน็ของมารดาที�มคีรรภ์                                          ลายเซน็ของญาติ                                                    
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รายการต่อไปนีบ้นัทึกวันท่ี                 ปี                  เดือน                 วันท่ี   (อายุครรภ์ สัปดาหท่ี์                 )

บันทึี่กการตรวจสอบ

ผลการตรวจก่อนคลอด

ไมพ่บความผดิปกติ

รายการที�ผดิปกติ หรอืต้องระมดัระวัง :
1.                                         □	ต้องติดตาม			□	ต้องสง่ต่อ
2.                                         □	ต้องติดตาม			□	ต้องสง่ต่อ
3.                                         □	ต้องติดตาม			□	ต้องสง่ต่อ
4.                                         □	ต้องติดตาม			□	ต้องสง่ต่อ

ข้อย้ำ าเตือนพิเศษจากแพที่ย์

ช้ว่งนี�ใหต้รวจสอบยนืยนัว่าศีรีษะของทารกในครรภ์ควำาลงหรอืไม่
คณุ์เคยตรวจคัดกรองเอช้ไอวีฟรสีำาหรบัสตรมีคีรรภ์หรอืไม ่?
ถ้ึาไม ่สามารถึติดต่อหน่วยงานบรกิารการแพทยข์องคณุ์ เพื�อขอรบับรกิารตรวจคัดกรองฟรี

แนะนำาใหเ้ขา้รบัการตรวจอัลตรา้ซาวด์ครั�งที� 3 หลังจากสัปดาหที์� 32 (บนัทึกการตรวจสอบอยูห่น้า 14 ของคู่มอืนี�)

สถานะการเจริญเติบโตของที่ารกในครรภ์

สัปดาห์ท่่ี่ 29-32
ผวิหนังมรีอยยน่น้อยลง มเีล็บขึ�น เปลือกตาเปดิออกได้ และทารกมกีารดิ�นแรงมากขึ�น
มอืและเท้าของทารกในครรภ์จะแข็งแรงขึ�น มกัจะช้กและเตะที�ท้องของคณุ์แม่
นอกจากนี� ทารกในครรภ์มกัจะอยูใ่นท่าก้มศีรีษะลง

โรงพยาบาลท่ีตรวจ : ลายเซน็ของผูต้รวจ : ลาย เซน็ของมารดาท่ีมคีรรภ์ :

※	หากพบมีบาดแผลไม่ทราบที�มา หร่อ 
ส ง สั ย ว่ า มี ก า ร ใ ช้ื่ ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น
ครอบครัว โปรดรายงานตามระเบียบ 
และกรอกแบบฟอร์มการประเมินความ
เสี�ยงต่อความรุนแรงในครอบครัวของ
ไต้หวัน (มาตรการ TIPVDA)

สุขศึกษาและแนะแนวเร่ื อง

□		ขอ้มลูเลิกบุหรี� (คู่มอืสุขภาพมารดา หน้าที� 51)

□		การปอ้งกันการคลอดก่อนกำาหนด
□		วิธจัีดการกับอาการไมส่บายระหว่างตั�งครรภ์
□		การควบคมุนำาหนัก

และการรบัประทานอาหารระหว่างตั�งครรภ์
□		การติดเช้ื�อ และภาวะแทรกซอ้นระหว่างตั�งครรภ์
□		สญัญาณ์อันตรายที�ต้องรบีไปพบแพทย์
□		รูจั้กภาวะซมึเศีรา้หลังคลอด

□		การออกกำาลังกายก่อนคลอด
□		การใหน้มบุตร
□		การเตรยีมของใช้ก่้อนคลอด
□		ขณ์ะนั�งรถึกรุณ์าคาดเขม็ขดันิรภัย
□		ซื�อคารซ์ทีเด็ก

(โปรดอ่านคู่ม่อสุขศึกษา
สำาหรับสตรีมีครรภ์ประกอบ)

※	สแกน QR code ด้านขวา
เพ่่ อศึกษาข้อมูลแนะแนวสุขศึกษา

บันทึกการตรวจสอบ สัปดาห์ท่่ 30

สายด่วนดแูลมารดา : 0800-870-870 การตรวจครั้งถัึดไป             ปี             เดือน             วันท่ี
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                            รายการต่อไปนี�บนัทึกวันที�                 ป ี                 เดือน                 วันที�
                            (อายุครรภ์ สัปดาหที์�                 ) 

อาการที�เกิดขึ�น : 	□	เลือดออก		□	ปวดท้อง		□	ปวดหวั		□	ตะครวิ 
　　　　　　□	อาการอื�นๆ                                                                                                

บันทึี่กการตรวจสอบตนเอง
สัปดาห์ท่่ี่ 37 ไตรมาสท่ี 3 : อายุครรภ์มากกว่า 29 สัปดาห์

※	มารดาท่ีต้ังครรภ์จะต้องกรอกรายการต่อไปนี้  และบันทึกการตรวจสอบตนเอง ก่อนเข้ารับการตรวจ

ข้อมูลสุขศึกษาท่่ี่ฉันได้อ่านแล้ว โปรดที่ำาเคร่ืองหมายถูกในชอ่ง

□			1.	ข้อมลูเลิกบุหรี ่(คู่มอืสุขภาพมารดา หน้าท่ี 51)

□			2.	คำาแนะนำาการตรวจคัดกรองสเตรปโตคอคคัส
□			3.	การป้องกันการคลอดก่อนกำาหนด
□			4.	การควบคมุน้ำาหนัก

และการทานอาหารระหว่างต้ังครรภ์
□			5.	การติดเช้ื้อ และภาวะแทรกซ้อนระหว่างต้ังครรภ์
□			6.	สัญญาณ์อันตรายท่ีต้องรบีไปพบแพทย์

□			6.	สัญญาณ์อันตรายท่ีต้องรบีไปพบแพทย์
□			7.	รูจั้กภาวะซมึเศีรา้หลังคลอด
□			8.	การออกกำาลังกายก่อนคลอด
□			9.	การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
□	10.	การใหน้มบุตร
□	11.	การเตรยีมอุปกรณ์์ก่อนคลอด
□	12.	รูจั้กกระบวนการทำาคลอด

(โปรดอ่านคู่ม่อสุขศึกษา
สำาหรับสตรีมีครรภ์ประกอบ)

 ประเมินสภาพอารมณ์
(หมายเหตุ : หากพบปัญหาสองข้อต่อไปนี้ ขอแนะนำาอยา่งยิง่ให้คุณแจ้งครอบครัว หร่อแพทย์เพ่่อขอความชื่ว่ยเหล่อ)

1. ในเดือนท่ีผา่นมา คณุ์มกัจะรูส้ึกมปัีญหาจากความรูส้ึกซมึเศีรา้ ใจตก หรอืรูส้ึกว่าช้วิีตไมม่คีวามหวังหรอืไม ่?
　	□	ใช้่ 　　					ไม่

2. ในเดือนท่ีผา่นมา คณุ์มกัจะหมดความสนใจ หรอืไมม่คีวามสุขในการทำาสิ่งต่าง ๆ อยูบ่อ่ยๆใช้่หรอืไม ่?
　	□	ใช้่ 　　					ไม่่

 ความเส่่ยงอันตรายจากควันบุหร่่

1. ฉันสูบบุหรีห่รอืไม ่?
　	□	ใช้่ (โปรดอ่านคู่มอืสุขภาพมารดา หน้าท่ี 51 และโปรดเลิกบุหรี)่ 　　					ไม่

2. สัปดาหท่ี์ผา่นมาตอนท่ีฉันอยูบ่า้น มใีครสูบบุหรีต่่อหน้าฉันบาังไหม ?
　	□	ใช้่ (โปรดอ่านคู่มอืสุขภาพมารดา หน้าท่ี 51 และขอความรว่มมอืคนในครอบครวัใหเ้ลิกบุหรี)่ 　　					ไม่

คำาถึามหรอืข้อกังวลระหว่างการตรวจสุขภาพ
(เช้่น การรบัประทานอาหาร การออกกำาลังกาย กิจวัตรประจำาวัน การสูบบุหรี ่แอลกอฮอล์ โภช้นาการ)
ท่ีคณุ์ต้องการถึามแพทย/์พยาบาลผดงุครรภ์/เจ้าหน้าท่ีพยาบาล   สามารถึบนัทึกได้ท่ีนี ่:

ลายเซน็ของมารดาที�มคีรรภ์                                          ลายเซน็ของญาติ                                                    
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รายการต่อไปนีบ้นัทึกวันท่ี                 ปี                  เดือน                 วันท่ี   (อายุครรภ์ สัปดาหท่ี์                 )

บันทึี่กการตรวจสอบ

โรงพยาบาลท่ีตรวจ : ลายเซน็ของผูต้รวจ : ลาย เซน็ของมารดาท่ีมคีรรภ์ :

สายด่วนดแูลมารดา : 0800-870-870 การตรวจครั้งถัึดไป             ปี             เดือน             วันท่ี

ผลการตรวจก่อนคลอด

ไมพ่บความผดิปกติ

รายการท่ีผดิปกติ หรอืต้องระมดัระวัง :
1.                                         □	ต้องติดตาม			□	ต้องส่งต่อ
2.                                         □	ต้องติดตาม			□	ต้องส่งต่อ
3.                                         □	ต้องติดตาม			□	ต้องส่งต่อ
4.                                         □	ต้องติดตาม			□	ต้องส่งต่อ

ข้อย้ำ าเตือนพิเศษจากแพที่ย์  

เมื�ออายุครรภ์ 35-37 สปัดาห ์สามารถึตรวจหาเชื้�อ Streptococcus beta (ผลการตรวจสอบอยูห่น้า 8 ของคู่มอืนี�)

คณุ์รูห้รอืไมว่่า โรคติดเช้ื�อเอนเทอโรไวรสั เปน็อันตรายต่อทารก และจะป้องกันได้อยา่งไร ?

คณุ์เตรยีมพรอ้มสำาหรบัการคลอดแล้วหรอืยงั ?

สถานะการเจริญเติบโตของที่ารกในครรภ์

สัปดาห์ท่่ี่ 37-40 ผวิเนยีนนุ่มเต็ม กะโหลกศีรีษะแข็ง นิ�วมอืและนิ�วเท้ามเีล็บขึ�น ได้รบัการพฒันาสมบูรณ์์

สุขศึกษาและแนะแนวเร่ื อง

□		ขอ้มลูเลิกบุหรี� (คู่มอืสุขภาพมารดา หน้าที� 51)

□	 การตรวจคัดกรองสเตรปโทคอกคัสในสตรมีคีรรภ์
□		การควบคมุนำาหนัก

และการทานอาหารระหว่างตั�งครรภ์
□		การติดเช้ื�อ และภาวะแทรกซอ้นระหว่างตั�งครรภ์
□		สญัญาณ์อันตรายที�ต้องรบีไปพบแพทย์
□		รูจั้กภาวะซมึเศีรา้หลังคลอด
□		การออกกำาลังกายก่อนคลอด
□		การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด

□		การเล้ียงลูกด้วยนมแม่
□		เตรยีมของใช้้ก่อนคลอด
□		กระบวนการทำาคลอด
□		เตรยีมความพรอ้มรบัมอืต่ออาการเจ็บปวดขณ์ะคลอด
□		ศีนูยก์ารแพทยเ์พื่อแมแ่ละเด็ก
□		ขณ์ะน่ังรถึกรุณ์าคาดเข็มขัดนิรภัย

(โปรดอ่านคู่ม่อสุขศึกษา
สำาหรับสตรีมีครรภ์ประกอบ)

※	สแกน QR code ด้านขวา
เพ่่ อศึกษาข้อมูลแนะแนวสุขศึกษา

※	หากพบมีบาดแผลไม่ทราบที�มา หร่อ 
ส ง สั ย ว่ า มี ก า ร ใ ช้ื่ ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น
ครอบครัว โปรดรายงานตามระเบียบ 
และกรอกแบบฟอร์มการประเมินความ
เสี�ยงต่อความรุนแรงในครอบครัวของ
ไต้หวัน (มาตรการ TIPVDA)



รู้จักโรคเบาหวาน
ขณะตั�งครรภ์

สำาหรับสตรีที�เป็นเบาหวานขณะตั�งครรภ์ เน่�องจากระดับนำาตาลในเล่อดที�มากเกินไป นำาตาลในเล่อดจะ
ผ่านรก และสง่ผลต่อทารกในครรภ์ ทำาให้ทารกในครรภ์ตัวโตเกินเกณฑ์ มีภาวะนำาตาลในเล่อดต�า อาการ
ตัวเหล่องในทารกแรกเกิด และเสี�ยงต่อภาวะคลอดติดไหล่ สำาหรับมารดาจะเพิ�มอัตราการผ่าท้องคลอด 
ชื่่วง 20 ปีนี� ครึ�งหนึ�งของสตรีมีครรภ์อาจพบการพัฒนาของโรคเป็นเบาหวานเร่�อรัง ในสตรีมีครรภ์ที�มี
ประวัติ อายุมาก โรคอ้วน เคยแท้ง มีทารกผิดปกติ ตรวจพบอาการผิดปกติต่างๆ เชื่่น ทารกในครรภ์ตัวโต
เกินเกณฑ์ นำาคร�ามากเกินไป จะมีความเสี�ยงสูงต่อโรคเบาหวานขณะตั�งครรภ์

เด่อน กรกฎาคม 2021 รัฐบาลเริ�มนำาการทดสอบความทนทานต่อกลูโคสในชื่อ่งปาก 75 กรัม เพิ�มลงใน
รายการเงินชื่่วยเหล่อด้านสูติศาสตร์ทั�วไป สมาคมโรคเบาหวาน และกลุ่มศึกษาการตั�งครรภ์ ระหว่าง
ประเทศ (IADPSG) ในปี 2010 แนะนำาให้ใชื่้ความทนทานต่อกลูโคสในชื่อ่งปาก 75 กรัม เพ่�อวินิจฉัยโรค
เบาหวานขณะตั�งครรภ์ ทำาการทดสอบความทนทานต่อกลูโคสในชื่อ่งปาก 75 กรัม ในชื่่วง 24-28
สัปดาห์ของการตั�งครรภ์ โดยให้อดอาหารก่อนทดสอบ 8 ชื่ั�วโมง หากมีระดับนำาตาลในเล่อดชื่่วงอดอาหาร
 ≧92 mg/dL ระดับนำาตาลในเล่อดชื่ั�วโมงแรกหลังรับนำาตาลในชื่่องปาก ≧180 mg/dL ระดับนำาตาลใน
เล่อดชื่ั�วโมงที�สอง ≧153 mg/dL ข้อใดข้อหนึ�งในสามข้อข้างต้นหร่อมากกว่า จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
เบาหวานขณะตั�งครรภ์
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ผู้่้ทุ้�ได้รบัักัารวินิำจฉััย่ว่าเป็นำเบัาหวานำขณะตั�งคู่รรภ์์ สุามารถรกััษาระดับันำำาตาลืในำ
เลืือดให้เป็นำปกัติได้ โดย่กัารคู่วบัคูุ่มอาหารแลืะกัารออกักัำาลัืงกัาย่ คู่ำาแนำะนำำาสุำาหรบัั
กัารคู่วบัคูุ่มอาหารคืู่อ :

1. ปริมาณแคลอรี�ที�บริโภคควรยึดตาม BMI ก่อนตั�งครรภ์ และปรับตามนำาหนักที�เพิ�มขึ�นใน
ระหว่างตั�งครรภ์ อีกทั�งระดับนำาตาลในเล่อดในแต่ละวัน แนะนำาให้ปรึกษาแผนการทาน
อาหารกับนักโภชื่นาการ ควรทานอาหารตามเวลา และตามปริมาณที�พอเหมาะให้เป็นนิสัย

2. ทานอาหารให้ได้สารอาหารที�สมดุล ทานข้าว ผลไม้ ไขมัน นม เน่�อสัตว์ ปลา ไข ่ และถั�วใน
ปริมาณที�เหมาะสม

3. ทานอาหารทอดให้น้อยลง

4. ทานอาหารที�มีไฟเบอร์สูง ผักและธัญพ่ชื่ไมข่ัดสีมากขึ�น

5. ควรพยายามทานอาหารรสไมจั่ด รสจ่ดที�สดุ และหลีกเลี�ยงอาหารแปรรูป หรอ่อาหารหมกัดอง
การปรุงอาหารควรใชื่ก้ารนึ�ง ต้ม เป็นต้น

สำาหรบัการออกกำาลังกาย แนะนำาใหอ้อกกำาลังกายอยา่งน้อย 30 นาที/วัน 5 วัน/สปัดาห ์ หรอ่
อยา่งนอ้ย 150 นาที/สปัดาห ์ออกกำาลังกายแบบแอโรบิกระดับความเขม้ขน้ปานกลาง (เชื่น่ เดิน 
ว่ายนำา เป็นต้น) ซึ�งสามารถสลับกับการพักผอ่นเป็นชื่ว่งๆได้ และให้ใชื่ห้ลักการระหว่างออกกำาลัง
กายใหห้ายใจหอบได้แค่เพยีงเล็กน้อย ไมก่ระหายนำา และไมร่อ้นเกินไป

ระหว่างตั�งคู่รรภ์์คู่วรคู่วบัคุู่มระดับันำำาตาลืในำเลืือดในำขณะทุ้องว่างให้อย่่่ทุ้�
60-95 mg/dl หลัืงอาหาร 1 ช้ั�วโมงใหอ้ย่่ทุ่้�60-140 mg/dl แลืะหลัืงอาหาร 
2 ช้ั�วโมงใหอ้ย่่ทุ่้� 60-120 mg/dl
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เก่อบ 10-20% ของสตรีตั�งครรภ์ในไต้หวัน ตรวจพบภาวะโลหติจางในชื่ว่งแรกของการตั�งครรภ์ และพบ
มากขึ�น 30-40% ระหว่างการคลอด ภาวะโลหิตจางขณะตั�งครรภ์นี�อาจทำาใหท้ารกในครรภ์มนีำาหนกัเกิน
เกณฑ์ คลอดก่อนกำาหนด อัตราการเสยีชื่วิีตสงูขึ�น หรอ่ทำาใหม้พัีฒนาการชื่า้ สมาธิสั�น มคีวามบกพรอ่ง
ทางสติปญัญา หรอ่ปญัหาอ่�นๆ นอกจากนี�ยงัอาจทำาใหห้วัใจและปอดของมารดาทำางานหนกั เกิดอาการ
วิงเวียนศรีษะ เป็นลม เป็นแผลหายยาก มดลูกหดรดัตัวไมดี่ คลอดลำาบาก ซมึเศรา้หลังคลอด เป็นต้น อีก
ทั�งทำาใหม้ารดาที�มเีล่อดออกมากหลังคลอดมอัีนตรายมากขึ�น ดังนั�นมารดาและแพทยต้์องใสใ่จจุดนี�เปน็
พเิศษ

ระหว่างตั�งครรภ์จะต้องการธาตเุหล็กเพิ�มขึ�น สำาหรบัการตั�งครรภ์ไตรมาสที�หนึ�งและสอง ปรมิาณธาตุเหล็ก
ที�แนะนำาค่อ 15 มก./วัน สำาหรบัไตรมาสที�สาม และชื่ว่งใหน้มบุตร แนะนำาใหเ้พิ�มปริมาณเป็น 45 มก./วัน 
ธาตเุหล็กที�เสรมินี�นอกจากจะเติมเต็มความต้องการของรา่งกายคณุแมแ่ละทารกขณะอยูใ่นครรภ์แล้ว ยงั
จะเก็บสะสมในตัวทารกเพ่�อใชื่ใ้นหกเด่อนหลังจากที�ทารกเกิด การขาดธาตเุหล็กในระหว่างตั�งครรภ์อาจ
สง่ผลเสียต่อสมอง และระบบประสาทของทารกในครรภ์ จึงขอแนะนำาใหบ้รโิภคอาหารที�อุดมด้วยธาตุ
เหล็กมากขึ�น เชื่น่ สาหรา่ยทะเล (หอย ปลาหมกึ หอยนางรม ฯลฯ) ตับ เน่�อแดง และผักที�มสีเีขม้
(ผกัโขม ถั�วลันเตา ว่านท้องใบมว่ง  ฯลฯ)

ถ้าฮีีโมโกลบนิในเล่อดนอ้ยกว่า 10.5g/dL แสดงว่ามภีาวะโลหติจาง คนสว่นใหญที่�มภีาวะโลหติจางเล็ก
นอ้ยต้องใหธ้าตเุหล็กเสรมิก่อนในเบ่�องต้น และประเมนิการรกัษาอ่�นๆ  หากยงัไมดี่ขึ�น ก็จำาเปน็ต้องรกัษา
หรอ่ตรวจเพิ�มเติม ขณะเดียวกันต้องรกัษาสาเหตขุองอาการหรอ่หาโรคที�เป็น เชื่น่ การดดูซมึในลำาไสม้ี
ปญัหา (การดดูซมึยาไมดี่ หรอ่เกิดการดูดซมึไมดี่เม่�อใชื่ย้าลดกรดรว่ม) ไมส่ามารถรับประทานยาเปน็
ประจำา หรอ่มีเล่อดออกแทรกซ้อนเร่�อรงัในสว่นอ่�นๆ หากสตรีมคีรรภ์ไมส่ามารถใช้ื่ธาตุเหล็กแบบรบั
ประทานได้ สามารถพิจารณาใหธ้าตเุหล็กทางหลอดเล่อดดำาได้ หากมีภาวะโลหติจางรุนแรง (ฮีีม < 6g/dL) 
จะทำาใหก้ารขนสง่ออกซิเจนไปยงัทารกในครรภ์ไมเ่พียงพอ สง่ผลใหท้ารกอยูใ่นภาวะเสี�ยง นำาคร�าลดลง 
และอาจเสยีชื่วิีต แนะนำาใหถ่้ายเล่อดฉกุเฉิน ในระหว่างตั�งครรภ์และหลังคลอดต้องติดตามอาการภาวะ
โลหิตจาง และผลการรกัษาอยา่งต่อเน่�อง อีกทั�งดำาเนินการรกัษาอยา่งมปีระสิทธภิาพจนถึง 6-12 สปัดาห์
หลังคลอด

รู้จักภาวะโลหิตจาง
ขณะตั�งครรภ์
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ชื่่�อหนงัสอ่ : คู่มอ่ตรวจครรภ์มารดา

ผูเ้ขยีน (บรรณาธกิารแปล) : สำานักงานสรา้งเสรมิสุขภาพแหง่ชื่าติ กระทรวงสาธารณสขุ และสวัสดิการ 

ไต้หวัน (ประชื่าสมัพันธ)์

สำานกัพมิพ ์: สำานกังานสรา้งเสรมิสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุและสวัสดิการ

ที�อยู ่: No. 36, Tacheng Street, Datong District, Taipei City (สำานักงานไทเป) 

เว็บไซต์ : http://www.hpa.gov.tw 

โทรศพัท์ : (02)2522-0888

ปีที�พิมพ์และเด่อน : มิถุนายน 2564 

ครั�งที�พิมพ์ : พิมพ์ครั�งแรก 

คำาอธิบายอ่�นๆ : คู่ม่อนี�เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สำานักงานสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข และสวัสดิการ (http://www.hpa.gov.tw/)

และเว็บไซต์ Health 99 (http://health99.hpa. gov.tw/)

เจ้าของลิขสทิธิ� : สำานกังานสขุภาพแหง่ชื่าติ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ

ขอสงวนสิทธิ�หนงัสอ่เล่มนี�ทั�งหมด ผูที้�ต้องการใชื่เ้น่�อหาทั�งหมด หร่อบางสว่นของหนงัสอ่เล่มนี�ต้องขอความยนิยอม 
หรอ่อนญุาตเปน็ลายลักษณอั์กษร จากเจ้าของลิขสทิธิ� สำานักงานสร้างเสริมสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ
 โปรดติดต่อสำานกังานสรา้งเสรมิสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข และสวัสดิการ (โทร. 02-25220888)
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