
Week 2

Laboratory, Ultrasound  Assessment

DUANGPORN PASUWAN

LECTURER

FACULTY OF NURSING

NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY



Objective 

• The students will be able to interpret laboratory or ultrasound  
results, render prenatal health teachings and identify the 
dangers signs of pregnancy.



 URINALYSIS . is used to assess bladder or kidney infections, diabetes,
dehydration, and Preeclampsia by screening for high levels of sugars, proteins,
ketones, and bacteria.

 BLOOD TEST
HEMATOCRIT and HEMOGLOBIN. Is done to detect anemia
BLOOD TYPE and Rh FACTOR . To detect and treat Rh incompatibility
VDRL and STD test– to detect syphilis and sexually transmitted diseases

(HIV, HBsAg)

 ULTRASOUND. Provides diagnostic information about the baby, gestational age,
multiple pregnancies, congenital anomalies, placenta problems, fetal position,
fetal growth, level of amniotic fluid and aiding in other tests.

LABORATORY TESTS



ULTRASOUND

• ULTRASOUND. Provides diagnostic information about the baby, 
gestational age, multiple pregnancies, congenital anomalies, 
placenta problems, fetal position, fetal growth, level of 
amniotic fluid and aiding in other tests.



Tube เจาะเลือด เมือ่มาฝากครรภ์ครัง้แรก 

เจาะเลือดสตร ีเจาะทัง้หมดกีค่รัง้??????
ตอบ 2 ครัง้ ***

1. 1st : Blood group and Rh, CBC,STD lab,UA (กรณี
เสีย่ง DM ประมาณ 10 ข้อ ต้องคัดกรอง GLT
(เจาะเมือ่ 1st ANC)

2.    2nd : Hct, STD lab เฉพาะ HIV,VDRL (ไม่มี HBsAg)
(เจาะเมือ่ GA 28-32 weeks)

กรณีเสีย่งเป็น GDM (Gestational Diabetes Mellitus)
คัดกรอง 2 ครัง้: 1st ANC  และ 2nd ที ่GA 24-28 weeks



ผล CBC (Complete blood count)

ของ ภรรยา (สตรตีั้งครรภ์) ของ สามี สตรตีั้งครรภ์ 



ผล UA (Urine  analysis)



urine strip : check  urine albumin & sugar 



ผล โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Hepatitis, AIDS, Syphilis)

h



ผล น า้ตาล GLT (GCT) และ OGTT 

แนะน ำสตรีตัง้ครรภ์
เตรียมตรวจอย่ำงไร



สตรีตั้งครรภท์ี่จะคดักรอง GDM ต้องมีภาวะ หรือประวัติใดบ้าง



Interpret 



บันทึกการตรวจครรภ์ใน
สมุดสีชมพู
(สมุดอนามัยแม่และเด็ก)
มีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ 
ของสตรตีั้งครรภ์  และสามี 

-ผลเลือด
-ผลการคัดกรองต่างๆ  
-ผลตรวจครรภ์ 
-ผล U/S 
-รายละเอียดต่างๆ น ามา
เป็นข้อมูล วางแผนการพ
บาบาลได้







ผลของภรรยา 

ผลของสามี 





ต้องมารับเลือดเป็นประจ าเลย

ครับ!





กรณี สตรต้ัีงครรภ์ มีปัญหา ผล HBsAg: Positive , HbeAg:  positive (+ve) 
และ ผล OGTT 75 gm: normal  



ดูผล Hct & MCV เพื่อให้ค าแนะน า



เตรยีมเจาะ lab 2 เมือ่
GA 28-32 wk



หัดอ่านผลการตรวจในสมุดสีชมพู (สมุดอนามัยแม่และเด็ก)





Ultrasound 

• First ANC

• Screening abnormally at 20 weeks

• Some hospital at 36-40  weeks or Problem occur during  pregnancy



พ. ท า ultrasound ดู GA, anomaly



No CL= NO Cleft lip 
ไม่มี ปากแหว่ง 



สิง่ทีค่วรอ่านจาก Ultrasound
CRL,BPD,HC,AC,FL
EFW
Presentation
Placenta site
AFI
Anomaly
EDD  

สรุป GA=..............weeks
เชือ่การค านวณ GA ใด จาก LMP or U/S







http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anencephaly_front.jpg


Anencephaly 



Cleft lip & palate              Gastroschisis



Ultrasound report 



สรุป




