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การปฏสินธินอกรางกาย (เด็กหลอดแกว) และการยายฝากตัวออน คือ อะไร?
การปฏิสนธินอกรางกายหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา �เด็กหลอดแกว� เปนการนํ าไขและเช้ืออสุจิมาผสม

รวมกันใสหลอดทดลองใหมีการวมตัวกัน (การปฏิสนธิ) ในหองปฏิบัติการ ซ่ึงจํ าลองสภาพแวดลอม และ
อุณหภูมิทีค่ลายกับในรางกายมนุษย ภายหลังจากเกิดการปฏิสนธิแลวไขที่ถูกผสมก็จะเจริญเติบโตและแบงตัวจน
เปนตวัออน จึงนํ าตัวออนที่ไดใสกลับเขาไปไวโพรงมดลูก ผานทางปากมดลูก ซ่ึงเรียกขั้นตอนหลังนี้วา  �การยาย
ฝากตัวออน�

คูสมรสรายใดท่ีตองการการรักษาวิธีนี้?
การมีบตุรยากเกิดจากสาเหตุตางๆ กันหลายอยาง คูสมรสที่ประสบปญหานี้ควรไดรับการตรจหาสาเหตุ

แและแกไขความผิดปกติที่พบดวยวิธีงายๆ กอน หากไมสามารถแกไขได จึงพิจารณาการรักษาดวยเทคโนโลยีที่
สูงขึน้ เชน เด็กหลอดแกว ในปจจุบันมีการนํ ามาใชรักษาคูสมรส ที่มีสาเหตุตาง ๆ กัน ไดแก

- ทอนํ าไขอุดตัน
- มีพังผืดมากในอุงเชิงกราน
- การมีบุตรยากที่หาสาเหตุไมพบ
- ภาวะเย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
- ความผิดปกติที่ปากมดลูก
- เช้ืออสุจินอย
- ในกรณีที่มีการบริจาคไข
ผูทีเ่หมาะสมที่จะรักษาดวยวิธีนี้จะตองมีโพรงมดลูกที่ปกติ ซ่ึงจะทราบไดโดยการตรวจเอกซเรยภาย

หลังการฉีดสีเขาโพรงมดลูก หรือการสองกลองตรวจภายในโพรงมดลูกโดยตรง  และที่สํ าคัญฝายหญิงควรมีอายุ
ไมเกิน 40 ป หากมากกวานี้การรักษามักไมไดผลดี

การทํ าเด็กหลอดแกวมีขั้นตอนอยางไร
การท ําเด็กหลอดแกวมีขั้นตอนตางๆ หลายอยาง กอนการรักษาแพทยจะทํ าการตรวจอวัยวะในอุงเชิง

กรานอยางละเอียด ตรวจดูการอักเสบติดเช้ือ และตรวจประเมินอสุจิ หากมีความผิดปกติก็ใหการแกไขกอนที่จะ
ท ําเด็กหลอดแกว



ระหวางการรักษามีขั้นตอนตางๆ  หลายอยาง ซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี้

ขั้นตอน การปฏิบัติ
1. การกระตุนรังไข

2. การติดตามการเจริญเติบโตของถุงไข

3. การฉีดยาใหไขสุกเต็มที่
4. การเก็บไข

5. การเตรียมอสุจิ

6. การปฏิสนธินอกรางกาย

7. การยายฝากตัวออน
8. การใหฮอรโมนภายหลังการเก็บไข

9. การทดสอบการตั้งครรภ

1. แพทยจะใหยาซ่ึงอาจจะแตกตางกันไปในแตละราย เชน
ยารับประทาน ยาฉีด ยาพนเขาจมูก

2. โดยการตรวจอัลตราซาวนด ซ่ึงนิยมตรวจทาง ชองคลอด
และการตรวจเลือดหาระดับฮอรโมน

3. ฉีดยา เอช ซี จี เม่ือถุงไขเจริญเต็มที่
4. ท ําการเก็บไขประมาณ 34-36 ชม. หลังฉีดยา  เอช ซี จี
5. นํ าอสุจิสงหองปฏิบัติการตามที่แพทยนัดหมายเพ่ือทํ าการ
คัดแยกอสุจิ

6. นํ าไขและอสุจิผสมรวมกันในหองปฏิบัติการเล้ียงจนเปน
ตัวออน

7. น ําเอาตัวออนใสกลับคืนสูโพรงมดลูก
8. แพทยจะใหฮอรโมนเพ่ือชวยในการฝงตัวออน    ซ่ึงอาจ
ใหโดยการฉีด รับประทาน หรือสอดในชองคลอด

9 . สามารถตรวจดูการตั้งครรภโดยหาฮอรโมนในเลือด
ประมาณ 10-12 วัน หลังจากการใสตัวออน เม่ือมีการต้ัง
ครรภประมาณ 6-8 สัปดาห แพทยจะตรวจอัลตราซาวนด
เพ่ือดวูามีการเจริญเติบโตของทารกหรือไม และเปนครรภ
แฝดหรือไม

ทํ าไมจึงตองมีการกระตุนรังไข?
การกระตุนรังไขดวยฮอรโมนจะทํ าใหถุงไขเจริญเติบโตมากกวาปกติ ซ่ึงทํ าใหเก็บไขไดคร้ังละหลายใบ

โอกาสในการปฏิสนธิการเจริญเติบโตเปนตัวออนและการตั้งครรภจะสูงขึ้น อยางไรก็ตามในบางกรณีแพทยอาจ
ท ําการเก็บไขในรอบระดูปกติ ซ่ึงมักจะไดไขเพียงใบเดียว โอกาสตั้งครรภจะนอยกวาในรายที่ไดรับฮอรโมน
กระตุนไข แตมีขอดีคือ ประหยัดคาใชจายและไมเกิดอันตรายจากการกระตุนไข ในกรณีนี้แพทยผูทํ าการรักษาจะ
ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าเปนรายๆ ไป

จะทราบไดอยางไรกวาการกระตุนรังไขไดผล?
เม่ือไดรับยากระตุนรังไขแลวแพทยจะนัดมาตรวจดวยเคร่ืองเสียงหรืออัลตราซาวนด และการตรวจ

ระดบัฮอรโมนในเลือดเปนระยะๆ จนถุงไขเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะนัดทํ าการเก็บไขตอไป

การเก็บไขทํ าอยางไร?
รังไขเปนอวัยวะอยูในอุงเชิงกราน การเก็บไขทํ าไดโดยการสอดเข็มเขาไปที่รังไข ซ่ึงในปจจุบันทํ าได

สะดวก โดยแทงเข็มผานทางชองคลอดเขาสูรังไขโดยตรง ซ่ึงสามารถมองเปนไดจากการตรวจอัลตราซาวนด การ



เก็บไขวิธีนี้ทํ าไดสะดวก ไมมีการผาตัดหนาทองและผูรับบริการไมตองนอนพักคางในโรงพยาบาล โดยสามารถ
กลับไปพักผอนที่บานภายหลังการเก็บไขประมาณ 1-2  ช่ัวโมง

การเก็บไขทํ าใหเกิดการเจ็บปวดหรือไม
ระหวางการเก็บไข แพทยจะใชเข็มเจาะผนังชองคลอด เข็มนี้มีขนาดเทากับเข็มที่เจาะเลือดตรวจโดยทั่ว

ไป จึงไมกอใหเกิดความเจ็บปวดมากนัก   อยางไรก็ดีแพทยมักจะใหยาแกปวด ยากลอมประสามอยางออน หรือ
ฉีดยาชาเฉพาะที่ใหและในบางรายอาจจะใหยาสลบเพ่ือไมใหผูรับบริการรูสึกตัวก็ได ในกรณีหลังนี้อาจทํ าใหเสีย
คาใชจายและมีโอกาสเกิดอันตรายเพ่ิมขึ้นได

การเก็บไขมีอันตรายหรือไม?
อันตรายจากการเก็บไขตรวจพบไดนอยมาก เชน อาจทํ าใหเลือดออกเพียงเล็กนอยและการอักเสบติด

เช้ือในอุงเชิงกราน เปนตน ซ่ึงสามารถปองกันและรักษาได
การเก็บอสุจิทํ าอยางไร?

ท ําไดสะดวก โดยฝายชายเก็บอสุจิดวยตนเอง บรรจุลงภาชนะปราศจากเช้ือที่ทางโรงพยาบาลขีดเตรียม
ไวให กอนทํ าควรงดการมีเพศสัมพันธประมาณ 2-3 วัน การงดรวมเพศเปนเวลานานเพ่ือหวังจะใหไดอสุจิจํ านวน
มากขึน้นบัเปนความเขาใจผิด จึงไมมีความจํ าเปนในการกระทํ าดังกลาว

การปฏิสนธินอกรางกายทํ าไดอยางไร?
เม่ือเก็บไขไดแลวจะนํ าไปเก็บไวในนํ้ ายาที่เหมาะสมในตูอบ นํ าอสุจิที่ฝายชายเก็บสงมาทํ าการคัดแยก

เอาเฉพาะ อสุจิที่เคล่ือนไวไดดี เม่ือไขสมบูรณดีจึงนํ าไขและอสุจิมารวมกันในหลอดหรือจานแกว โดยใชอสุจิ
จ ํานวน 50,000 �100,000 ตัวตอไข 1 ใบ แลวนํ าไปเก็บรักษาในตูอบที่ควบคุมอุณหภูมิและสภาวะแวดลอมให
เหมาะสม ในวันถัดไปจึงนํ ามาตรวจดูวามีการปฏิสนธิ หรือไม

เมือ่ไรจึงจะนํ าตัวออนไปใสในโพรงมดลูก?
โดยทัว่ไปนิยมนํ าตัวออนระยะ 2-8 เซลลไปใสกลับเขาในโพรงมดลูก ประมาณ 2-3 วัน หลังจากการ

เก็บไข ทัง้นีข้ึน้อยูกับการเจริญเติบโตของตัวออนในแตละราย ในปจจุบันมีการเล้ียงตัวออนตออีก 2-3 วัน จนถึง
ระยะบลาสโตซิส แลวจึงนํ าไปใสเขาโพรงมดลูก จะทํ าใหคัดเลือดตัวออนที่เหมาะสมไดดีย่ิงขึ้น

การใสตัวออนทํ าไดอยางไรและจะใสครั้งละกี่ใบ?
การนํ าตัวออนไปใสไวในโพรงมดลูกทํ าไดไมยากนัก โดยสอดทอเล็กๆ ผานปากมดลูกเขาสูโพรงมดลูก

เหมือนกับการใสอสุจิเขาโพรงมดลูก จากนั้นจึงใชหลอดเล็กๆ ดูดตัวออนมาใส สวนจํ านวนนั้นแพทยจะพิจารณา
เปนรายๆ ไป โดยทั่วไปมักจะใสไมเกิน 3 ใบ ทั้งนี้ขึ้นกับโอกาสการตั้งครรภของคูสมรสแตละคู

การใสตัวออนเปนจํ านวนมากจะทํ าใหมีโอกาสตั้งครรภสูงขึ้น แตก็เส่ียงตอการเกิดครรภแฝด ซ่ึงจะทํ า
ใหเกิดอันตรายตอทั้งมารดาและทารกได



หากมีตัวออนเหลือจะทํ าอยางไร?
ในรายที่เก็บไขไดมาก และมีตัวออนหลายใบหากมีตัวออนที่มีคุณภาพดีพอเหลือจากการใสเขาโพรง

มดลูกแลวก็สามารถเก็บแชแข็งไวใชในโอกาสตอไป หากการรักษาในรอบนี้ไมประสบผลสํ าเร็จ

หลงัการใสตัวออนควรปฏิบัติตนอยางไร?
ภายหลังการใสตัวออนแพทยจะใหนอนอพักประมาณ 1-2 ช่ัวโมง จึงอนุญาตใหกลับไปพักผอนตอที่

บาน ในวันรุงขึ้นสามารถไปทํ างานไดตามปกติ ยังไมมีหลักฐานทางการแพทยที่ยืนยันวาการนอนพักผอนหลาย
วันหลังการใสตัวออนจะชวยใหการต้ังครรภเพ่ิมขึ้น  อยางไรก็ดีควรงดการยกของหนัก การรวมเพศ และการออก
กํ าลังกายหักโหม เนื่องจากอาจมีอันตรายตอรังไขที่โตขึ้นได ในระยะนี้แพทยมักใหยาเพ่ือชวยในการฝงตัวของตัว
ออน ซ่ึงอาจเปนยาฉีด ยารับประทาน หรือยาสอดทางชองคลอด ควรปฏิบัติตามคํ าแนะนํ าของแพทยโดยเครงครัด

การทํ าเด็กหลอดแกวมีอันตรายหรือไม?
การทํ าเด็กหลอดแกวอาจเกิดอันตรายไดหลายอยาง ที่สํ าคัญ คือการภาวะที่รังไขถูกกระตุนมากเกินไป

ซ่ึงจะท ําใหรังไขมีขนาดใหญมากมีนํ้ าในชองทองและชองปอด ในกรณีนี้ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลทัน
ทเีพ่ือไมใหเกิดอันตรายเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังอาจทํ าใหเกิดครรภแฝดหลายคน ซ่ึงมีอันตรายตอทั้งมารดาและทารก
การทีผู่รับบริการบางรายตั้งครรภแฝดจึงเลือกขอรับการรักษาโดยวิธีนี้นับวาเปนความเขาใจผิดอยางย่ิง

โอกาสสํ าเร็จมีมากนอยแคไหน?
ผลสํ าเร็จของการทํ าเด็กหลอดแกวขึ้นอยูกับคูสมรสแตละรายและความพรอมของหองปฏิบัติการ โดย

ทัว่ไปผูรับบริการจะมีโอกาสตั้งครรภประมาณรอยละ 15-35 ในอนาคตอันใกลนี้ความสํ าเร็จจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ
ปจจยัสํ าคัญทีมีผลตออัตราสํ าเร็จของการรักษาคือ อายุของฝายหญิง คุณภาพและจํ านวนของอสุจิ และสาเหตุของ
ภาวะมีบุตรยากของคูสมรสนั้นๆ

การตัง้ครรภจากเด็กหลอดแกวจะปกติหรือไม?
ผูตัง้ครรภจากการรักษาวิธีนี้จะมีโอกาสแทงบุตรประมาณรอยละ 15-20 และครรภนอกมดลูกรอยละ 5-

7 จากขอมูลจนถึงปจจุบัน ทารกที่เกิดมาจะมีโอกาสเกิดความพิการไมแตกตางจากการต้ังครรภธรรมชาติ และการ
พัฒนาของเด็กก็เปนปกติ

ในกรณีท่ีไมสํ าเร็จควรทํ าอยางไร?
ควรปรึกษาแพทยที่ใหบริการถึงปญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแกไขตอไป พึงระลึกวาในแตละรอบของ

การรักษาโอกาสไมสํ าเร็จมีมากกวาโอกาสที่จะประสบผลสํ าเร็จมาก จึงควรเตรียมตัวเตรียมใจไวสํ าหรับกรณีที่ไม
สํ าเร็จดวย  และเนือ่งจากการรักษาดวยวิธีนี้ยุงยากมีหลายขั้นตอน ผูรับบริการจะตองเสียเวลาในการเดินทางมาฉีด
ยากระตุนรังไข ตรวจดูการเจริญเติบโตของถุงไข มีการตรวจเลือดและอัลตราซาวนดบอยคร้ังมีการเก็บไขและมา
รับการใสตัวออน ทํ าใหส้ินเปลืองคาใชจายมาก นอกจากนี้ระหวางการรักษาในขั้นตอนตางๆ อาจจะเกิดภาวะ
แทรกซอนและปญหาได ส่ิงตางๆ เหลานี้จะทํ าใหเกิดภาวะเครียดในผูรับบริการสวนใหญ ซ่ึงในบางรายอาจรุน
แรงจนกระทบกระเทือนตอการทํ างานของตนเอง และความสัมพันธในครอบครัวได ดังนั้นกอนทํ าการรักษาควร



ท ําความเขาใจเก่ียวกับความจํ าเปน ขั้นตอน วิธีการ คาใชจาย ภาวะแทรกซอน และโอกาสสํ าเร็จใหถองแท และ
เตรียมกายเตรียมใจใหพรอมเสียกอน เพ่ือปองกันความผิดหวังจากการรักษาโดยรูเทาไมถึงการณ ซ่ึงจะทํ าใหเกิด
ความเครียดทางอารมณอยางรุนแรงจนเกิดผลเสียดังกลาวได นอกจากนี้ยังอาจกอใหเกิดผลกระทบตอความ
สัมพันธระหวางผูรับบริการกับสถาบันและผูใหบริการได

การทํ ากิ๊ฟเปนอยางไร?
การท ําก๊ิฟเปนการนํ าเอาไขและอสุจิไปใสไวที่ทอนํ าไข โดยไมตองรอใหมีการปฏิสนธิในหองปฏิบัติ

การกอน ในกรณีนี้ผูรับบริการตองมีทอนํ าไขที่ดีอยางนอย 1 ขาง และการนํ าเซลลไขและอสุจิไปใสที่ทอนํ าไขก็
ยุงยากมากกวา การนํ าตัวออนไปใสในโพรงมดลูก อนึ่งหากไมประสบผลสํ าเร็จก็จะไมทราบวาไขและอสุจิมีการ
ปฏสินธิหรือไม ปจจุบันจึงนิยมทํ าก๊ิฟนอยมาก

อิก๊ซี่ คืออะไร?
 อ๊ิกซ่ี หมายถึงการฉีดตัวออสุจิเขาไปในเซลลไข ขั้นตอนเหมือนการทํ าเด็กหลอดแกว แตแทนที่จะใหไข
และอสุจริวมตัวกันเอง ก็จะใชเข็มขนาดเล็กมากดูดอสุจิและฉีดเขาไปในเซลลไขโดยตรง วิธีนี้จะใชในกรณีที่มี
ปญหาเก่ียวกับการปฏิสนธิหรอืกรณีที่มีอสุจิจํ านวนนอยมาก


