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บทนำ

 “คูมือการใหบริการ” เปนเอกสารที่ บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ เซ็นเตอร จำกัด ไดจัดทำขึ้นเพื่อแนะนำ
รายละเอียดการใหบริการการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการของบริษัทฯ ในการตรวจวิเคราะหดานมนุษยพันธุศาสตร 
ซ่ึงคูมือฉบับน้ีไดนำเสนอขอมูลและรายละเอียดสำคัญท่ีผูใชบริการควรทราบ อาทิเชน รายการการตรวจวิเคราะหท่ีใหบริการ 
ระยะเวลาการรายงานผล  การเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจ  เกณฑการรับและปฏิเสธสิ่งสงตรวจ  และตัวอยางการรายงานผล
การตรวจวิเคราะหและการแปลผล  

 บริษัทฯ หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือฉบับน้ีจะเปนประโยชนในการใหขอมูลการใหบริการ เพ่ือใหผูใชบริการมีความเขาใจ
ในรายละเอียดการใหบริการของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

นาย อานนท เลิศไพบูลย
กรรมการผูจัดการ
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สารบัญ

หนา

การตรวจวิเคราะหดานเซลลพันธุศาสตร (Cytogenetics)

 • การวิเคราะหโครโมโซมของโรคพันธุกรรมกอนคลอดดวยเทคนิค G-banding

    (Karyotype for Pre-natal testing)

 • การวิเคราะหโครโมโซมของโรคพันธุกรรมหลังคลอดดวยเทคนิค G-Banding

    (Karyotype for Post-natal testing)

 • การรายงานผลการวิเคราะหโครโมโซมดวยเทคนิค G-Banding และการสนับสนุน

    การตรวจวิเคราะห

การวิเคราะหความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมคูที่ 13, 18, 21, X และ Y ดวยเทคนิค QF-PCR

 • ประเภทสิ่งสงตรวจ

 • การรายงานผลการวิเคราะหโครโมโซมดวยเทคนิค QF-PCR และการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห

การตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมความละเอียดสูงดวยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย

Chromosomal Microarray (CMA)

 • ประเภทสิ่งสงตรวจ

 • การรายงานผลการวิเคราะหโครโมโซมดวยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย

 • การสนับสนุนผลการตรวจวิเคราะห

การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภจากเลือดแม

Panorama™ Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT)

 • ประเภทสิ่งสงตรวจ

 • การรายงานผลการตรวจคัดกรองหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภจากเลือดแม

 • การสนับสนุนผลการตรวจวิเคราะห

 • การดำเนินการเมื่อมีการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ

 

รายการตรวจวิเคราะหที่ใหบริการเพิ่มเติม (นอกเหนือจากการตรวจของหองปฏิบัติการ)

ติดตอสอบถามและสถานที่สงตรวจ
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การใหบริการหองปฏิบัติการดานการแพทย
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 บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ เซ็นเตอร จำกัด ดำเนินธุรกิจเปนหองปฏิบัติการทางการแพทย ซึ่งมีสถานะเปน

หองปฏิบัติการถาวรที่มีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการตรวจวิเคราะหดานมนุษยพันธุศาสตรอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ

นาเชื่อถือ และตรงตามความตองการของผูใชบริการ รวมทั้งสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ

 

 บริษัทฯ ใหบริการตรวจวิเคราะหดวยวิธีทดสอบที่มีความเหมาะสมและทันสมัย  เปนไปตามมาตรฐานสากล และ

สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ  มีระบบจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของขอมูลของผูใชบริการอยางเหมาะสม บริษัทฯ

มุงมั่นในการบริหารงานและมีการจัดทำระบบบริหารจัดการคุณภาพใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การดำเนินงานใหเกิดความนาเช่ือถือและความม่ันใจกับผูใชบริการ โดยดำเนินตามหลักขอกำหนดดานคุณภาพและความสามารถ

ของหองปฏิบัติการ ISO 15189 และขอกำหนดดานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ ISO 15190 

รายการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

 1. การตรวจวิเคราะหดานเซลลพันธุศาสตร (Cytogenetics) 

 2. การวิเคราะหความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมคูที่ 13, 18, 21, X และ Y ดวยเทคนิค QF-PCR 

 3. การตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมที่มีความละเอียดสูงดวยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย 

    Chromosomal Microarray (CMA)

 4. การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภจากเลือดแม  Panorama™ 

    Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT)
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1. การตรวจวิเคราะหดานเซลลพันธุศาสตร (Cytogenetics) 
 การตรวจวิเคราะหดานเซลลพันธุศาสตรเปนการศึกษาโครโมโซมในระยะเมทาเฟส  ( metaphase )  เพื่อชวยวินิจฉัยสาเหตุ
การเกิดโรคทางพันธุกรรมอันเนื่องมาจากความผิดปกติของจำนวนและรูปรางของโครโมโซม  ซึ่งทำการเพิ่มปริมาณเซลลโดยเพาะเลี้ยง
และนำมาเตรียมโครโมโซมในระยะเมทาเฟส และนำไปวิเคราะหโครโมโซมแตละแทงทั้งจำนวนและรูปราง  ดวยเทคนิค G-banding ที่
มีความละเอียดของแถบสีโครโมโซมที่ระดับ 400-550  แถบ (400-550 Bands Per Haploid Set level) และวิเคราะหตามเกณฑของ 
An International System for Human Chromosome Nomenclature 2016 (ISCN 2016)  และ  Standards and Guidelines 
for Clinical Genetics Laboratories 2009 edition  โดย American College of Medical Genetics  ( Clinical Cytogenetics ) 
โดยมีชื่อเรียกวา  “การตรวจ Karyotyping”  ซึ่งในบางบริบทอาจเรียกการตรวจนี้  วา Chromosome Study หรือ GTG – Banding 
หรือ G – Banding ก็ไดโดยมีจุดประสงคและความหมายการตรวจวิเคราะหเชนเดียวกัน
1.1 การวิเคราะหโครโมโซมของโรคพันธุกรรมกอนคลอดดวยเทคนิค G-banding (Karyotype for Pre-natal testing)
 การตรวจขั้นพื้นฐานของการวิเคราะหโครโมโซม  โดยมุงเนนการวิเคราะหจำนวนและรูปรางของโครโมโซมจากสิ่งสงตรวจ
กอนคลอด  เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมของสูตินรีแพทย  กอนที่ทารกในครรภจะคลอดเพื่อเปนการวางแผนการดูแล
และรักษาทางคลินิกของผูปวยตั้งครรภ
 หมายเหตุ เทคนิคดังกลาวนี้ทางหองปฏิบัติการไดผานการรับรองความสามารถทางหองปฏิบัติการ ISO 15189 : 2012 และ 
   ISO 15190 : 2003

 1.1.1 ขอบงชี้การตรวจ มีดังนี้ 
  - ผูปวยตั้งครรภที่มีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป ณ วันกำหนดคลอด
  - ผูปวยที่มีประวัติครอบครัว เคยมีบุตรที่มีความผิดปกติของโครโมโซม
  - ผูปวยที่มีประวัติโครโมโซมผิดปกติแบบ balanced translocation  หรือสามีมีประวัติโครโมโซมผิดปกติใน
    ลักษณะดังกลาว
  - ผูปวยที่มีประวัติเปนพาหะของโรคพันธุกรรม X-linked recessive 
  - ผูปวยที่ไดรับการตรวจวิเคราะหทางดาน biochemical screening แลวพบวามีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ
    จะมีความผิดปกติของโครโมโซม
  - ผูปวยตั้งครรภที่ตรวจพบความผิดปกติของทารกจากการตรวจ ultrasound
  - ผูปวยตั้งครรภที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับทารกในครรภจะมีความผิดปกติของโครโมโซม
  - ผูปวยที่มีประวัติเคยแทงบุตรจากการตั้งครรภ
  - ผูปวยตั้งครรภที่ไดรับดุลยพินิจจากแพทยใหทำการตรวจวิเคราะหโครโมโซมของทารกในครรภ 

ตารางที่ 1 ขอมูลทางเทคนิคของการตรวจวิเคราะหโครโมโซมของโรคพันธุกรรมกอนคลอดดวยเทคนิค G-Banding

การวิเคราะหโครโมโซมของโรคพันธุกรรมกอนคลอดดวยเทคนิค G-Banding

หลักวิธีการตรวจวิเคราะห
ขอมูลของสิ่งสงตรวจ

ประเภทสิ่งสงตรวจ ปริมาตร (ml)
ใบคำขอสงตรวจ ระยะเวลาในการรายงานผล*

G-banding technique
(cytogenetics)

- น้ำคร่ำ (amniotic fluid)
/ no preservative

15-20 ml
(บรรจุดวย syringe 
หรือ plastic tube)

1-3 ml 
(บรรจุดวย heparin
50 I.U./ml)

- เลือดจากสายสะดือทารก
กอนคลอด (percutaneous 
umbilical cord blood 
sampling; PUBS)

Pre-natal Analysis 
Request Form

14-18 วัน**

7-10 วัน

หมายเหตุ
* ระยะเวลารายงานผล เริ่มนับตั้งแตเวลาที่สิ่งสงตรวจมาถึงบริษัทฯ 

** ระยะเวลารายงานผลของสิ่งสงตรวจที่เปนน้ำคร่ำ สำหรับการตรวจวิเคราะหโครโมโซมของโรคพันธุกรรมกอนคลอด ขึ้นอยูกับปริมาณและ

อัตราการเจริญเติบโตของเซลลน้ำคร่ำ (Amniotic fluid cell) ของแตละบุคคล
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 1.1.2 ขอจำกัดของการตรวจ
  การตรวจวิเคราะหดานเซลลพันธุศาสตรไมสามารถตรวจวิเคราะหโครโมโซมที่มีความผิดปกติขนาดเล็กกวา 10 MB  ได 
เชน  microdeletion, microduplication, cryptic chromosomal rearrangement เปนตน  (แนะนำใหตรวจวิเคราะหดวยเทคนิคทาง
ดาน molecular cytogenetics หรือ molecular genetics เพิ่มเติม)

 1.1.3 ประเภทสิ่งสงตรวจ
  1.1.3.1 น้ำคร่ำ (Amniotic fluid)
             ก. ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจวิเคราะห
                 - ระยะเวลามาตรฐานสำหรับการรายงานผล คือ 14 - 18 วัน ขึ้นอยูกับปริมาณ และอัตราการเจริญเติบโต
        ของเซลลน้ำคร่ำของแตละบุคคล
                 - กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะหพบวามีความผิดปกติ  ทางหองปฏิบัติการจะทำการรายงานผลแกผูใชบริการ
        โดยเร็วที่สุด  ผานทางโทรศัพท  โทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส  แลวจึงดำเนินการออกผลและสง
        ใบรายงานผลในลำดับตอไป
             ข. วิธีเตรียมผูปวยกอนเก็บสิ่งสงตรวจ 
                 - ผูปวยตั้งครรภตองมีอายุครรภอยูในชวงระหวาง 16 ถึง 21 สัปดาห 
                 - กรณีตองการขอคำปรึกษาทางพันธุกรรมกอนการตรวจ กรุณาติดตอบริษัทฯ เพ่ือทำการนัดหมายผูเช่ียวชาญ
         ในการใหคำปรึกษาขอกำหนดในการเก็บและนำสงสิ่งสงตรวจ 
             ค. การเก็บสิ่งสงตรวจและการเก็บรักษา
                 - เจาะเก็บดวยวิธี  amniocentesis  จากผูปวยตั้งครรภที่มีอายุครรภ 16 - 21 สัปดาห  โดยใช  sterile 
        disposable syringe อาจดูดน้ำคร่ำ 1 ml ทิ้งกอน  เพื่อปองกันการปนเปอนเซลลแม  แลวดูดเก็บตอ
        จากนั้น ปริมาตร 15-20 ml  อาจเก็บใน syringe ท่ีดูดน้ันหรือยายไปเก็บใสภาชนะท่ีปราศจากเช้ือและมี
        ฝาเกลียวปดแนน และ/หรือหุมฝาดวย แผน parafilm พันใหแนนปองกันไมใหมีการรั่วซึม การสงน้ำคร่ำ
        ที่เก็บใน syringe ตองปดปลอกเข็ม ตรึงกระบอกสูบ ใหแนน และ/หรือพันดวยแผน parafilm ติดฉลาก 
        ชื่อ-สกุล  ของผูปวยทุกหลอด  เก็บที่อุณหภูมิหอง  (กรณีนำสงตรวจวันเดียวกับวันที่เจาะ)  หรือเก็บที่
        อุณหภูมิ 4-8°C (กรณีที่ไมนำสงทันที) และนำสงพรอมกับใบคำขอสงตรวจโดยเร็วที่สุด 
                 - การเก็บสิ่งสงตรวจใหเก็บดวยวิธีปลอดเชื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนของสิ่งสงตรวจ  ภาชนะที่บรรจุสิ่ง
        สงตรวจตองปราศจากเชื้อโดยเปน plastic tube ขนาด 15 ml  ซึ่งสามารถติดตอขอรับไดที่บริษัทฯ 
        หรือบรรจุดวย syringe ขนาด 10 ml จำนวน 2 หลอด หรือ ขนาด 20 ml จำนวน 1 หลอด
             ง. การนำสงสิ่งสงตรวจ
                 - หากเก็บน้ำคร่ำแลวนำสงโดยเร็วที่สุด 
                 - ส่ิงสงตรวจตองนำสงพรอมใบคำรองขอสงตรวจ Pre-natal Analysis Request Form (โปรดดูภาคผนวก)  
        ซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถวนตามหัวขอท่ีเก่ียวของในใบคำขอสงตรวจ เขียนดวยตัวบรรจงชัดเจนควรระบุ
        ขอบงช้ีการตรวจและประวัติผูปวยทุกคร้ัง เน่ืองจากใบคำรองขอสงตรวจเปนขอมูลสำคัญประกอบการตรวจ
        วิเคราะห ควรกรอกขอมูลแพทยผูสงตรวจและโรงพยาบาลใหชัดเจน เพราะเปนขอมูลท่ีจะตองปรากฏบน
        ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห
        หมายเหต ุ กรณีสิ่งสงตรวจติดฉลากไมชัดเจนหรือไมมีใบคำขอสงตรวจ  หรือใบคำขอสงตรวจไมชัดเจน 
        บริษัทฯ  จะไมออกใบรายงานผลจนกวาจะไดรับการติดตอเพื่อยืนยันความถูกตองของการจัดเก็บสิ่งสง
        ตรวจหรือเมื่อไดรับขอมูลเพียงพอ
                 - กรณีผูใชบริการอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถโทรแจงกับทางบริษัทฯ เพื่อจัดเตรียม
        พนักงานไปรับสิ่งสงตรวจ ณ สถานรับบริการ โดยสามารถแจงไดตั้งแตเวลา 08.30 น. – 17.30 น.
      - กรณีผูใชบริการอยูในพื้นที่ตางจังหวัด  สามารถโทรแจงกับทางบริษัทฯ  เพื่อประสานงานใหบริษัทขนสง
        ไปรับสิ่งสงตรวจจากสถานรับบริการมายังบริษัทฯ โดยสามารถแจงไดตั้งแตเวลา 08.30 น. – 17.30 น
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             จ. เกณฑการยอมรับและการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
      I. สิ่งสงตรวจไมมีขอมูล มีขอมูลไมถูกตอง หรือมีขอมูลไมครบถวน 
                    - สิ่งสงตรวจที่ไมมีการติดฉลากระบุตัวผูปวย เชน ไมมีชื่อ นามสกุล
                    - ใบคำขอสงตรวจกรอกรายละเอียดไมถูกตอง ไมชัดเจน หรือกรอกขอมูลไมครบถวน เชน ไมมีช่ือ นามสกุล 
           ไมมีการระบุรายละเอียดผูสงตรวจ  สถานที่สงตรวจ  หรือการตรวจวิเคราะหที่ตองการหรือสงตรวจผิด
           ประเภทการตรวจซึ่งไมอยูในขอบขายรายการใหบริการของบริษัทฯ
                    - สิ่งสงตรวจไมสอดคลองกับใบคำขอสงตรวจ
                    - ไมมีใบคำขอสงตรวจแนบมากับสิ่งสงตรวจ หรือไมมีสิ่งสงตรวจมาพรอมกับใบคำขอสงตรวจ
      II. ลักษณะสิ่งสงตรวจไมเหมาะสมสำหรับกรณีน้ำคร่ำ
                    - สิ่งสงตรวจที่จัดเก็บไมถูกตอง เชน จัดเก็บในภาชนะที่ไมปราศจากเชื้อ 
                    - ภาชนะที่ใสสิ่งสงตรวจแตก หกเลอะเทอะ ไมปดจุก จุกหาย หรือปดฝาภาชนะไมแนน 
                    - ส่ิงสงตรวจเสียสภาพจากปกติหรือมีส่ิงแปลกปลอมปะปน เชน แหง ขุนจากการปนเปอนดวยเช้ือแบคทีเรีย 
          เม็ดเลือดแดง และ/หรือปนขี้เทา (meconium)
                    - สิ่งสงตรวจมีปริมาตรนอยกวาที่กำหนด (15 ml) โดยหองปฏิบัติการอาจพิจารณาทำการตรวจวิเคราะห
           ใหตามความเหมาะสมและจะบันทึกไวในใบคำรองแจงส่ิงสงตรวจไมเหมาะสมตอการวิเคราะห  (โปรดดู
           ภาคผนวก) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใหทราบประวัติของสิ่งสงตรวจ
                    - สิ่งสงตรวจที่ผานการแชแข็ง 
                    - สิ่งสงตรวจถูกเก็บตัวอยางในระยะเวลานานเกิน 3 วัน เมื่อมาถึงบริษัทฯ
  1.1.3.2 เลือดจากสายสะดือทารกกอนคลอด (Percutaneous umbilical cord blood sampling; PUBS)
             ก. ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจวิเคราะห
                 - ระยะเวลามาตรฐานสำหรับการรายงานผล คือ 7 - 10 วัน 
                 - กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะหพบวามีความผิดปกติ  ทางหองปฏิบัติการจะทำการรายงานผลแกผูใชบริการ 
        โดยเร็วที่สุด ผานทางโทรศัพท โทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนเบื้องตน แลวจึงดำเนินการออกผล 
        และสงใบรายงานผลในลำดับตอไป
             ข. วิธีเตรียมผูปวยกอนเก็บสิ่งสงตรวจ 
                 - ผูปวยตั้งครรภตองมีอายุครรภตั้งแต 22 สัปดาหขึ้นไป โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของแพทย
                 - กรณีตองการขอคำปรึกษาทางพันธุกรรมกอนการตรวจ  กรุณาติดตอบริษัทฯ  เพื่อทำการนัดหมาย
        ผูเชี่ยวชาญในการใหคำปรึกษาขอกำหนดในการเก็บและนำสงสิ่งสงตรวจ 
             ค. การเก็บสิ่งสงตรวจและการเก็บรักษา
                 - เจาะเก็บดวยวิธี cordocentesis ปริมาตร 1-3 ml จากผูปวยต้ังครรภท่ีมีอายุครรภต้ังแต 22 สัปดาหข้ึนไป 
        โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของแพทย บรรจุในหลอดปราศจากเชื้อที่ผสม heparin 50 I.U./ml (ฝาสีเขียว) 
        เพ่ือไมใหเลือดแข็งตัว ปดฝาใหแนนแลวพลิกหลอดไปมาเบาๆ เพ่ือใหเลือดผสมกับสารกันเลือดแข็งตัวใหท่ัว 
        ติดฉลาก ช่ือ-สกุล ของผูปวยทุกหลอด เก็บท่ีอุณหภูมิหองและนำสงพรอมกับใบคำขอสงตรวจโดยเร็วท่ีสุด 
        ถาไมสามารถสงไดทันที ใหเก็บที่อุณหภูมิ 4-8 °C ไมควรเกิน 24 ชั่วโมง โดยหามแชแข็ง
        หมายเหตุ บริษัทฯ ไมรับรองการรายงานผล  ในกรณีผูใชบริการสงสิ่งสงตรวจเกินกำหนดระยะเวลา
        ในการสงตรวจ
             ง. การนำสงสิ่งสงตรวจ
                 - หากเก็บเลือดแลวนำสงโดยเร็วที่สุด บรรจุในหลอดปราศจากเชื้อที่ผสม heparin 50 I.U./ml (ฝาสีเขียว)
                 - หากไมสามารถนำสงไดในทันที ใหเก็บรักษาในตูเย็นอุณหภูมิ 4-8 °C 
                 - ส่ิงสงตรวจตองนำสงพรอมใบคำรองขอสงตรวจ Pre-natal Analysis Request Form (โปรดดูภาคผนวก) 
        ซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถวนตามหัวขอท่ีเก่ียวของในใบคำขอสงตรวจ เขียนดวยตัวบรรจงชัดเจน ควร
        ระบุขอบงช้ีการตรวจและประวัติผูปวยทุกคร้ัง เน่ืองจากเปนขอมูลสำคัญประกอบการตรวจวิเคราะห ควร
        กรอกขอมูลแพทยผูสงตรวจและโรงพยาบาลใหชัดเจน เพราะเปนขอมูลท่ีจะตองปรากฏบนใบรายงานผล
        การตรวจวิเคราะห
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                 - กรณีผูใชบริการอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถโทรแจงกับทางบริษัทฯ เพื่อจัดเตรียม
        พนักงานไปรับสิ่งสงตรวจ ณ สถานรับบริการ โดยสามารถแจงไดตั้งแตเวลา 08.30 น. – 17.30 น.
                 - กรณีผูใชบริการอยูในพื้นที่ตางจังหวัด สามารถโทรแจงกับทางบริษัทฯ เพื่อประสานงานใหบริษัทขนสงไป
        รับสิ่งสงตรวจจากสถานรับบริการมายังบริษัทฯ โดยสามารถแจงไดตั้งแตเวลา 08.30 น. – 17.30 น.
             จ. เกณฑการยอมรับและการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
      I. สิ่งสงตรวจไมมีขอมูล มีขอมูลไมถูกตอง หรือมีขอมูลไมครบถวน 
                    - สิ่งสงตรวจที่ไมมีการติดฉลากระบุตัวผูปวย เชน ไมมีชื่อ นามสกุล
                    - ใบคำขอสงตรวจกรอกรายละเอียดไมถูกตอง ไมชัดเจน หรือกรอกขอมูลไมครบถวน เชน ไมมีช่ือ นามสกุล 
           ไมมีการระบุรายละเอียดผูสงตรวจ  สถานท่ีสงตรวจ  หรือการตรวจวิเคราะหท่ีตองการหรือสงตรวจผิด
           ประเภทการตรวจซึ่งไมอยูในขอบขายรายการใหบริการของบริษัทฯ
                    - สิ่งสงตรวจไมสอดคลองกับใบคำขอสงตรวจ
                    - ไมมีใบคำขอสงตรวจแนบมากับสิ่งสงตรวจ  หรือไมมีสิ่งสงตรวจมาพรอมกับใบคำขอสงตรวจไมควร
           เกิน 24 ชั่วโมง โดยหามแชแข็ง
           หมายเหตุ กรณีส่ิงสงตรวจติดฉลากไมชัดเจนหรือไมมีใบคำขอสงตรวจมาดวย บริษัทฯ จะไมออกใบราย
           งานผลจนกวาจะไดรับการติดตอเพื่อยืนยันความถูกตองของการจัดเก็บสิ่งสงตรวจหรือเมื่อไดรับขอมูล
           เพียงพอ
      II. ลักษณะสิ่งสงตรวจไมเหมาะสมสำหรับกรณีเลือดจากสายสะดือทารกกอนคลอด
                    - สิ่งสงตรวจที่จัดเก็บมาไมถูกตอง  เชน จัดเก็บในภาชนะที่ไมปราศจากเชื้อ  ชนิดหลอดเก็บเลือดไมตรง
           ตามประเภทการตรวจ (สำหรับดานเซลลพันธุศาสตรบรรจุใน heparin 50 I.U./ml (ฝาสีเขียว) สำหรับ
           ดานอณูพันธุศาสตรบรรจุใน EDTA 50 I.U./ml (ฝาสีมวง))
                    - ภาชนะใสสิ่งสงตรวจแตก หกเลอะเทอะ ไมปดจุก จุกหาย หรือปดฝาภาชนะไมแน
                    - ส่ิงสงตรวจเสียสภาพจากปกติหรือมีส่ิงแปลกปลอมปะปน เชน เลือดท่ีแข็งตัวเปนล่ิมหรือเกิดภาวะ clot 
           ทั้งแบบ complete และ partial clot 
                    - เลือดที่มีปริมาณนอยกวาที่กำหนด (1 ml) 
                    - เลือดจาก cord blood  ที่ไมผานการตรวจแยกโดยวิธี acid elution และ fetal stained  หรือผาน
           การตรวจแยกแลวพบวามี maternal cell ปน            
                    - เลือดที่เกิด hemolysis สำหรับเลือดที่มี hemolysis มากจนเห็นไดชัดเจน (complete hemolysis) 
           จะถูกปฏิเสธการรับสิ่งสงตรวจและขอใหจัดเก็บสิ่งสงตรวจใหมอีกครั้ง  ในกรณีที่เลือดมี  hemolysis 
           เล็กนอยถึงปานกลาง  (partial hemolysis)  โดยหองปฏิบัติการบริษัทฯ  อาจพิจารณาทำการตรวจ
           วิเคราะหใหตามความเหมาะสม และจะบันทึกไวในใบคำรองแจงส่ิงสงตรวจไมเหมาะสมตอการวิเคราะห 
           (โปรดดูภาคผนวก) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใหทราบประวัติของสิ่งสงตรวจ
                    - สิ่งสงตรวจที่ผานการแชแข็ง หรือ ไมไดเก็บไวที่อุณหภูมิ 4-8 °C
                    - สิ่งสงตรวจถูกเก็บตัวอยางในระยะเวลานานเกิน 2 วัน เมื่อมาถึงบริษัทฯ
           หมายเหตุ สำหรับเลือดจาก cord blood (ท้ังกอนคลอดและหลังคลอด) ควรจะมีการตรวจ acid elution 
           กอนนำมาสงใหหองปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาการปนเปอนของเลือดแม โดยปกติหากไมมีการตรวจหรือ
           ตรวจแลวพบวามีการปนเปอนของเลือดแม หองปฏิบัติการจำเปนตองปฏิเสธสิ่งสงตรวจ แตหากยืนยัน
           การสงตรวจ หองปฏิบัติการจะดำเนินการตรวจโดยถือวาสิ่งสงตรวจนั้นเปนเลือดของลูกทั้งหมด



คูมือการใหบริการ : บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ เซ็นเตอร จำกัด 
6

1.2 การวิเคราะหโครโมโซมของโรคพันธุกรรมหลังคลอดดวยเทคนิค G-Banding (Karyotype for Post-natal testing)
 การตรวจขั้นพื้นฐานของการวิเคราะหโครโมโซม โดยมุงเนนการวิเคราะหจำนวนและรูปรางของโครโมโซมจากสิ่งสงตรวจหลังคลอด 
เพื่อประกอบการวินิจฉัยสาเหตุของโรคทางพันธุกรรมของแพทย และเปนการเตรียมความพรอมเพื่อวางแผนการมีบุตรของผูปวย เปนตน
 หมายเหตุ  เทคนิคดังกลาวนี้ทางหองปฏิบัติการไดผานการรับรองความสามารถทางหองปฏิบัติการ  ISO 15189 : 2012  และ 
ISO 15190 : 2003

ตารางท่ี 2 ขอมูลทางเทคนิคของการตรวจวิเคราะหโครโมโซมของโรคพันธุกรรมหลังคลอดดวยเทคนิค G-Banding

การวิเคราะหโครโมโซมของโรคพันธุกรรมหลังคลอดดวยเทคนิค G-Banding

หลักวิธีการตรวจวิเคราะห
ขอมูลของสิ่งสงตรวจ

ประเภทสิ่งสงตรวจ ปริมาตร (ml)
ใบคำขอสงตรวจ ระยะเวลาในการรายงานผล*

G-banding technique
(cytogenetics)

เลือด (Peripheral blood) 
/ บรรจุในหลอด heparin 
50 I.U./ml (ฝาสีเขียว)

1-3 ml

1-3 mlเลือดจากสายสะดือทารก
หลังคลอด (Fetal cord 
blood) / บรรจุในหลอด 
heparin 50 I.U./ml 
(ฝาสีเขียว)

หมายเหตุ
* ระยะเวลารายงานผล เริ่มนับตั้งแตเวลาที่สิ่งสงตรวจมาถึงบริษัทฯ

Post-natal
Analysis Request 
Form

7-10 วัน

 1.2.1 ขอบงชี้การตรวจ มีดังนี้
  - ผูปวยที่มีอาการปญญาออน 
  - ผูปวยที่มีพัฒนาการชา 
  - ผูที่มีความพิการแตกำเนิด ไมวาจะมีภาวะปญญาออนหรือไม 
  - ผูที่มีภาวะปญญาออนและพัฒนาการชา รวมกับมี dysmorphic feature 
  - ผูปวยที่เปนหนุมหรือสาวชากวาปกติ 
  - ผูปวยที่มีอวัยวะเพศกำกวม 
  - ผูปวยที่ตัวเตี้ย และ/หรือมีภาวะ amenorrhea 
  - คูสามี ภรรยา ที่เปนหมัน 
  - คูสามี ภรรยา ที่ภรรยามีประวัติแทงเองตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป 
  - บิดามารดาของผูปวยที่มีความผิดปกติทางโครงสรางของโครโมโซม
  - ผูปวยที่มีประวัติโครโมโซมผิดปกติแบบ balanced translocation 
  - ผูปวยที่ไดรับรังสีหรือสารกัมมันตรังสีปริมาณสูง 
  - ผูปวยที่ไดรับดุลยพินิจจากแพทยใหทำการตรวจวิเคราะหโครโมโซม
 1.2.2 ประเภทสิ่งสงตรวจ
         1) เลือด (Peripheral blood)  หรือเลือดจากสายสะดือทารกหลังคลอด (Fetal cord blood)  ใสลงในหลอด heparin 
  50 I.U./ml (ฝาสีเขียว)
  ก. ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจวิเคราะห
      - ระยะเวลามาตรฐานสำหรับการรายงานผล คือ 7 - 10 วัน 
      - กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะหพบวามีความผิดปกติ ทางหองปฏิบัติการจะทำการรายงานผลแกผูใชบริการโดยเร็วที่สุด 
        ผานทางโทรศัพท โทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส แลวจึงดำเนินการออกผล และสงใบรายงานผลในลำดับตอไป
  ข. วิธีเตรียมผูปวยกอนเก็บสิ่งสงตรวจ 
      - ผูปวยที่มีความประสงคตองการตรวจ ไมตองเตรียมตัวใดๆ เปนพิเศษ
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      - กรณีตองการขอคำปรึกษาทางพันธุกรรมกอนการตรวจ กรุณาติดตอบริษัทฯ เพ่ือทำการนัดหมายผูเช่ียวชาญในการ
        ใหคำปรึกษาขอกำหนดในการเก็บและนำสงสิ่งสงตรวจ 
  ค. การเก็บสิ่งสงตรวจและการเก็บรักษา
      - เจาะเก็บดวยวิธี venipuncture ปริมาตร 1 - 3 ml จากผูปวย  (ซึ่งไมตองเตรียมตัวเปนพิเศษแตอยางใด) บรรจุ
        ในหลอดปราศจากเชื้อที่ผสม heparin 50 I.U./ml (ฝาสีเขียว)  เพื่อไมใหเลือดแข็งตัว  ปดฝาใหแนนแลวพลิก 
        หลอดไปมาเบาๆ  เพื่อใหเลือดผสมกับสารกันเลือดแข็งใหทั่ว  ติดฉลาก  ชื่อ-สกุล  ของผูปวยทุกหลอด  เก็บที่
        อุณหภูมิหองและนำสงพรอมกับใบคำขอสงตรวจโดยเร็วท่ีสุด ถาไมสามารถสงไดทันที ใหเก็บท่ีอุณหภูมิ 4-8°C 
        ไมควรเกิน 24 ชั่วโมงโดยหามแชแข็ง
        หมายเหตุ บริษัทฯไมรับรองการรายงานผล  ในกรณีผูใชบริการสงสิ่งสงตรวจเกินกำหนดระยะเวลาในการสงตรวจ
  ง. การนำสงสิ่งสงตรวจ
      - หากเก็บเลือดแลวนำสงโดยเร็วที่สุด บรรจุในหลอดปราศจากเชื้อที่ผสม heparin 50 I.U./ml (ฝาสีเขียว)
      - หากไมสามารถนำสงไดในทันที ใหเก็บรักษาในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4-8 °C
      - สิ่งสงตรวจตองนำสงพรอมใบคำรองขอสงตรวจ  Post-natal Analysis Request Form  (โปรดดูภาคผนวก)  ซึ่ง
        กรอกรายละเอียดครบถวนตามหัวขอที่เกี่ยวของในใบคำขอสงตรวจ  เขียนดวยตัวบรรจงชัดเจน  ควรระบุขอบงชี้
        การตรวจและประวัติผูปวยทุกครั้งเนื่องจากเปนขอมูลสำคัญประกอบการตรวจวิเคราะห  ควรกรอกขอมูลแพทย
        ผูสงตรวจและโรงพยาบาลใหชัดเจน เพราะเปนขอมูลที่จะตองปรากฏบนใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห
      - กรณีผูใชบริการอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถโทรแจงกับทางบริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมพนักงาน
        ไปรับสิ่งสงตรวจ ณ สถานรับบริการ โดยสามารถแจงไดตั้งแตเวลา 08.30 น. – 17.30 น.
      - กรณีผูใชบริการอยูในพื้นที่ตางจังหวัด  สามารถโทรแจงกับทางบริษัทฯ เพื่อประสานงานใหบริษัทขนสงไปรับสิ่งสง
        ตรวจจากสถานรับบริการมายังบริษัทฯ โดยสามารถแจงไดตั้งแตเวลา 08.30 น. – 17.30 น.
  จ. เกณฑการยอมรับและการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
     I. สิ่งสงตรวจไมมีขอมูล มีขอมูลไมถูกตอง หรือมีขอมูลไมครบถวน 
        - สิ่งสงตรวจที่ไมมีการติดฉลากระบุตัวผูปวย เชน ไมมีชื่อ นามสกุล
        - ใบคำขอสงตรวจกรอกรายละเอียดไมถูกตอง  ไมชัดเจน หรือกรอกขอมูลไมครบถวน  เชน ไมมีชื่อ นามสกุล ไมมี
          การระบุรายละเอียดผูสงตรวจ สถานท่ีสงตรวจ หรือการตรวจวิเคราะหท่ีตองการหรือสงตรวจผิดประเภทการตรวจ
          ซึ่งไมอยูในขอบขายรายการใหบริการของบริษัทฯ
        - สิ่งสงตรวจไมสอดคลองกับใบคำขอสงตรวจ
        - ไมมีใบคำขอสงตรวจแนบมากับสิ่งสงตรวจ หรือไมมีสิ่งสงตรวจมาพรอมกับใบคำขอสงตรวจ
        หมายเหตุ  กรณีสิ่งสงตรวจติดฉลากไมชัดเจนหรือไมมีใบคำขอสงตรวจมาดวย  บริษัทฯ  จะไมออกใบรายงานผล
        จนกวาจะไดรับการติดตอเพื่อยืนยันความถูกตองของการจัดเก็บสิ่งสงตรวจหรือเมื่อไดรับขอมูลเพียงพอ
     II. ลักษณะสิ่งสงตรวจไมเหมาะสมสำหรับกรณีเลือด
        - ส่ิงสงตรวจท่ีจัดเก็บมาไมถูกตอง เชน จัดเก็บในภาชนะท่ีไมปราศจากเช้ือ ชนิดหลอดเก็บเลือดไมตรงตามประเภท
          การตรวจ (สำหรับดานเซลลพันธุศาสตรบรรจุใน  heparin 50 I.U./ml (ฝาสีเขียว)  สำหรับดานอณูพันธุศาสตร
          บรรจุใน EDTA 50 I.U./ml (ฝาสีมวง))
        - ภาชนะใสสิ่งสงตรวจแตก หกเลอะเทอะ ไมปดจุก จุกหาย หรือปดฝาภาชนะไมแนน  
        - สิ่งสงตรวจเสียสภาพจากปกติหรือมีสิ่งแปลกปลอมปะปน เชน เลือดที่แข็งตัวเปนลิ่มหรือเกิดภาวะ clot ทั้งแบบ 
          complete และ partial clot 
        - เลือดที่มีปริมาณนอยกวาที่กำหนด  (1 ml)  สำหรับเลือดที่มี  hemolysis  มากจนเห็นไดชัดเจน  (complete 
          hemolysis) จะถูกปฏิเสธการรับสิ่งสงตรวจและขอใหจัดเก็บสิ่งสงตรวจใหมอีกครั้ง
        - กรณีที่เลือดมี hemolysis เล็กนอยถึงปานกลาง (partial hemolysis) โดยหองปฏิบัติการบริษัทฯ อาจพิจารณา
          ทำการตรวจวิเคราะหใหตามความเหมาะสม และจะบันทึกไวในใบคำรองแจงส่ิงสงตรวจไมเหมาะสมตอการวิเคราะห 
          (โปรดดูภาคผนวก) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใหทราบประวัติของสิ่งสงตรวจ
        - สิ่งสงตรวจที่ผานการแชแข็ง หรือ ไมไดเก็บไวที่อุณหภูมิ 4-8 °C
        - สิ่งสงตรวจถูกเก็บตัวอยางในระยะเวลานานเกิน 2 วัน เมื่อมาถึงบริษัทฯ
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1.3 การรายงานผลการวิเคราะหโครโมโซมดวยเทคนิค G-Banding และการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห
 การรายงานผลการวิเคราะหโครโมโซม จะแสดงภาพการจัดเรียงโครโมโซมในใบรายงานผล พรอมระบุการเขียนผลการวิเคราะห
โครโมโซมตามหลักของ  An International System for Human Cytogenetic Nomenclature (ISCN:2016)  และระบุคำอธิบายผล
การวิเคราะหเพื่อแปลผลทางคลินิก (Interpretation)
 1.3.1 ผลการวิเคราะหรายงานเปนปกติ 
         เมื่อวิเคราะหโครโมโซมแลวไมพบความผิดปกติจากการจัดเรียงโครโมโซม ใบรายงานผล Cytogenetics Report จะ
แสดงภาพการจัดเรียงโครโมโซมทางขวามือ  พรอมกับการวินิจฉัยทางคลินิกวาเปนปกติ ดังภาพที่ 1 โดยผูเชี่ยวชาญจะระบุการเขียน 
karyotype ตามหลัก ISCN เปนดังนี้
         - กรณีของเพศหญิงปกติ ผูเช่ียวชาญจะระบุผล karyotype เปน 46, XX และระบุขอความวา Normal Female Karyotype
         - กรณีของเพศชายปกติ ผูเช่ียวชาญจะระบุผล karyotype เปน 46, XY และระบุขอความวา Normal Male Karyotype

ภาพที่ 1 ตัวอยางใบรายงานผลการวิเคราะหโครโมโซม เพศหญิงปกติ
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 1.3.2 ผลการวิเคราะหรายงานผิดปกติ
  เมื่อวิเคราะหโครโมโซมแลวพบความผิดปกติจากการจัดเรียงโครโมโซม ใบรายงานผล Cytogenetics Report จะ
แสดงภาพการจัดเรียงโครโมโซมทางขวามือ  พรอมกับการวินิจฉัยทางคลินิกโดยขึ้นอยูกับความผิดปกติที่เกิดขึ้น ดังภาพที่ 2 และ 3 
โดยสามารถจำแนกออกไดเปน
 1.3.2.1 ผลการวิเคราะหรายงานเปนผิดปกติเนื่องจากจำนวนโครโมโซมผิดปกติ (aneuploidy abnormality)
             - aneuploidy abnormality เปนความผิดปกติ  โดยจำนวนโครโมโซมขาดหายหรือเกินมาเปนแทง  เชน การเกิด 
               trisomy 21 โดยมีโครโมโซมที่ 21 เกินมา 1 แทง ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิด down syndrome 
             - จากภาพที่ 2  ผูเชี่ยวชาญจะระบุผล karyotype ตามหลัก ISCN บนใบรายงานผล Cytogenetics Report เปน 
               47,XY,+21 หมายถึง ผลการวิเคราะหเปนเพศชาย มีโครโมโซมท่ี 21 เกินมา 1 แทง และระบุขอความวา Male karyotype 
               with trisomy 21

ภาพที่ 2 ตัวอยางใบรายงานผลการวิเคราะหกรณีเพศชายผิดปกติแบบ Trisomy 21
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 1.3.2.2 ผลการวิเคราะหรายงานเปนผิดปกติเนื่องจากรูปรางโครโมโซมผิดปกติ (aberration abnormality)
             - aberration abnormality เปนความผิดปกติ เนื่องจากรูปรางโครโมโซมผิดปกติ อันเนื่องมาจากการเพิ่มบางสวนของ
               โครโมโซม (duplication)  การขาดหายไปบางสวนของโครโมโซม (deletion)  การสับเปลี่ยนตำแหนงของโครโมโซม 
               (translocation) การกลับทิศทางของโครโมโซม (inversion)
             - จากภาพที่ 3  ผูเชี่ยวชาญจะระบุผล karyotype  ตามหลัก ISCN  บนใบรายงานผล Cytogenetics Report  เปน 
               46,XY,+13,der(13;14)(q10;q10) หมายถึง ผลการวิเคราะหเปนเพศชาย มีโครโมโซม 13 ผิดปกติ แบบ Inversion 
               และระบุขอความวา Male karyotype with an extra chromosome and a derivative chromosome 
               resulting from whole long-arm joining between chromosome 13q and 14q at centromeric 
               breakpoints

ภาพที่ 3 ตัวอยางใบรายงานผลการวิเคราะหกรณีเพศชายที่ผิดปกติบนโครโมโซม 13 

หมายเหตุ การรายงานผลการวิเคราะหผิดปกตินั้น จะขึ้นอยูกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นของแตละกรณี และสามารถรายงานผลไดเฉพาะเจาะจง
             กับความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการทำ G-banding เทานั้น
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 1.3.2.3 การสนับสนุนผลการวิเคราะหผิดปกติ
  ก. หองปฏิบัติการจะแจงผลการวิเคราะหทันทีที่ออกผลแลวเสร็จโดยผานชองทาง โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
      หรือโทรศัพท  โดยผานชองใดชองทางหนึ่ง  เพื่อเปนการแจงแพทยหรือผูใชบริการใหทราบลวงหนาเกี่ยวกับผล
      การวิเคราะห
  ข. หองปฏิบัติการจะนำสงใบรายงานผลฉบับไฟลอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนกอน โดยระบุหัวเร่ืองของจดหมายอิเล็กทรอนิกส
      วา  “Attention required : .....”  จากนั้นจึงนำสงใบรายงานผลฉบับจริงไปยังผูใชบริการตามชองทางที่ผูใช
      บริการสะดวก
  ค. ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพแลว ทางหองปฏิบัติไมสามารถแจงผลการวิเคราะหเบื้องตนไดกอนที่ผูเชี่ยวชาญจะ
      ทำการสรุปผล และหองปฏิบัติการไมมีสิทธิ์ในการแจงผลการวิเคราะหแกผูปวยโดยตรงทุกกรณี 
  ง. ใบรายงานผลที่รายงานผลการวิเคราะหโครโมโซมผิดปกติ  จะประกอบไปดวย case comment และ เอกสาร
      อธิบายเพิ่ม แนบทายที่ใบรายงานผลเพื่อแปลผล  และอธิบายผลกระทบทางคลินิก ตลอดจนแนวทางการรักษา
      ไปยังแพทยผูสงตรวจหรือผูใชบริการ  เพื่อเปนขอมูลประกอบในการวางแผนการรักษาหรือดูแลผูปวยตอไป 
      ดังภาพที่ 4
  จ. แพทยผูสงตรวจหรือผูใชบริการ สามารถรับการปรึกษาเพิ่มเติมจากแพทยผูเชี่ยวชาญได  โดยสามารถติดตอไดที่
      บริษัท ในวันและเวลาทำการปกติ  โทรศัพท  02-690-0063  เพื่อใหบริษัทประสานงานตอไปโดยไมมีคาใชจาย
      เพิ่มเติมในการใหบริการคำปรึกษา

ภาพที่ 4 ตัวอยาง case comment (ซาย) และ เอกสารอธิบายเพิ่มเติม (ขวา)
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 1.3.3 ไมสามารถรายงานผลการวิเคราะหได 
         กรณีหองปฏิบัติการไมสามารถรายงานผลการวิเคราะหได หองปฏิบัติการจะออกใบรายงานผล Cytogenetic Report เพื่อแจง
และอธิบายถึงสาเหตุการรายงานผลไมได ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ตัวอยางใบรายงานผลที่ไมสามารถรายงานผลการวิเคราะหได

 1.3.3.1 การสนับสนุนกรณีไมสามารถรายงานผลการวิเคราะหได
  ก. การรายงานผลดวยเทคนิค QF-PCR แทน โดยหองปฏิบัติการจะติดตอประสานงานไปยังแพทยหรือผูใชบริการ หากไดรับ
      การยืนยันใหรายงานผลดวยเทคนิค QF-PCR ทดแทนจะดำเนินการทันที โดยผูใชบริการไมตองทำการเก็บตัวอยางเพิ่ม
      เพื่อสงตรวจใหม เนื่องจากทางหองปฏิบัติการ จะมีการเก็บสำรองตัวอยางสงตรวจทุกราย ในปริมาตร 1.5 ml โดยผูใช
      บริการไมตองทำการสงตรวจอยางใหมและไมมีคาบริการตรวจเพิ่มเติม แตทั้งนี้สามารถใชไดเฉพาะกรณีสิ่งสงตรวจที่
      น้ำคร่ำเทานั้น
  ข. การสงตัวอยางซ้ำ หากผูใชบริการตองการสงตัวอยางเพิ่มเพื่อตรวจซ้ำ สามารถดำเนินการไดตามปกติ โดยทั้งนี้ ไมมี
      คาบริการเพิ่มเติม
  ค. การยกเลิกการดำเนินการ  (เฉพาะกรณีไมสามารถรายงานผลได)  ผูใชบริการสามารถยกเลิกการดำเนินการได  โดยทาง
      บริษัท ยินดีคืนเงินคาบริการเต็มจำนวน (กรณีชำระเงินแลว) หรือไมคิดคาบริการ (กรณียังไมชำระเงิน) หรือหักลดหน้ีชำระ 
      (กรณีระบบวางบิล)
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2. การวิเคราะหความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมคูที่ 13, 18, 21, X และ Y ดวยเทคนิค QF-PCR (chromosome 13, 18, 21, 
    X and Y aneuploidies detection by QF-PCR)
 กลุมอาการของโรคพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมคูที่ 13, 18, 21, X และ Y เปนกลุมอาการที่พบไดบอย
ในผูปวยตั้งครรภที่มีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป  โดยความเสี่ยงของความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมของทารกในครรภมักจะแปรผันตามอายุ
ของผูปวยตั้งครรภ หากผูปวยตั้งครรภอายุมากขึ้น ทารกในครรภจะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นตอการมีความผิดปกติของโครโมโซม
 การวิเคราะหความผิดปกติดานจำนวนของโครโมโซมคูที่ 13, 18, 21, X และ Y  ดวยเทคนิค QF-PCR analysis  (Quantitative 
Fluorescence – Polymerase Chain Reaction)  โดยเปนการนำน้ำคร่ำ  เลือดจากสายสะดือกอนหรือหลังคลอด  หรือเลือดจากทารก 
นำมาสกัดดีเอ็นเอของทารก จากน้ันใช primer ท่ีถูกติดฉลากดวยสารเรืองแสงซ่ึงมีความจำเพาะเจาะจงกับตำแหนง Short Tandem Repeat 
(STR) ที่อยูบนโครโมโซมคูที่ 13, 18, 21, X และ Y แลวนำไปทำปฏิกิริยาลูกโซ (PCR) เพื่อเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในแตละตำแหนง จากนั้นจึง
ทำการวิเคราะหความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมดวยเทคนิค fragment analysis โดยวิเคราะหจากรูปแบบและอัตราสวนของจำนวนชุดซ้ำ 
(copy number) ของแตละตำแหนงบนโครโมโซม

ตารางที่ 3 ขอมูลทางเทคนิคของการตรวจวิเคราะหความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมคูที่ 13, 18, 21, X และ Y ดวย เทคนิค QF-PCR

การวิเคราะหความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมคูที่ 13, 18, 21, X และ Y ดวยเทคนิค QF-PCR analysis

หลักวิธีการตรวจวิเคราะห
ขอมูลของสิ่งสงตรวจ

ประเภทสิ่งสงตรวจ ปริมาตร (ml)
ใบคำขอสงตรวจ ระยะเวลาในการรายงานผล*

QF-PCR Analysis
(Molecular Genetics)

1. สิ่งสงตรวจกอนคลอด
1.1 น้ำคร่ำ (Amniotic fluid)
/ No preservative (บรรจุดวย 
syringe หรือ plastic tube)
1.2. เลือดจากสายสะดือทารกกอนคลอด 
(Percutaneous umbilical cord blood 
sampling) / บรรจุดวย EDTA 50 I.U./ml 
(ฝาสีมวง)

3-5 ml (น้ำคร่ำ)

1-3 ml (เลือด)

1-3 ml 2. สิ่งสงตรวจหลังคลอด
2.1 เลือด (Peripheral Blood)
/ บรรจุดวย EDTA 50 I.U./ml (ฝาสีมวง)
2.2 เลือดจากสายสะดือทารกหลังคลอด 
(Fetal cord blood) /บรรจุดวย 
EDTA 50 I.U./ml (ฝาสีมวง)

หมายเหตุ
* ระยะเวลารายงานผล เริ่มนับตั้งแตเวลาที่สิ่งสงตรวจมาถึงบริษัทฯ

Pre-natal Analysis 
Request Form

Post-natal Analysis 
Request Form

48 - 72 ชั่วโมง

2.1. ขอบงชี้การตรวจ มีดังนี้
 - ผูปวยมีครรภที่มีอายุตั้งแต 35 ป ณ วันกำหนดคลอด 
 - ผูปวยที่เคยมีบุตรที่มีความผิดปกติทางดานจำนวนของโครโมโซมคูที่ 13, 18, 21, X และ Y 
 - ผูปวยที่ไดรับการตรวจวิเคราะหทางดาน biochemical screening แลวพบวามีความเสี่ยงสูงที่ทารก
   ในครรภจะมีความผิดปกติของโครโมโซม 
 - ผูปวยมีครรภที่มีความกังวลวาทารกในครรภจะมีความผิดปกติของโครโมโซม
2.2. ขอดีของการตรวจดวยเทคนิค QF-PCR analysis มีดังนี้
 - ใชเวลาในการวิเคราะหสั้น (48 ชั่วโมง) สามารถออกผลไดอยางรวดเร็ว
 - ใชสิ่งสงตรวจในปริมาณนอย เชน น้ำคร่ำใชปริมาตรเพียง 3-5 ml หรือเลือดใชเพียง 1-3 ml 
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2.3. ขอจำกัดของการตรวจดวยเทคนิค QF-PCR analysis มีดังนี้
 - การวิเคราะหดวยเทคนิค QF-PCR analysis  สามารถใชวิเคราะหจำนวนของโครโมโซมคูที่ 13, 18, 21, X และ Y เทานั้น
              จึงไมสามารถแสดงผลความผิดปกติบนโครโมโซมอื่นๆ
 - การวิเคราะหดวยเทคนิค QF-PCR analysis  ไมสามารถแสดงความผิดปกติของรูปรางของโครโมโซม  (chromosome 
              morphology)
2.4. ประเภทสิ่งสงตรวจ
 2.4.1 น้ำคร่ำ (Amniotic fluid)
         ก. ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจวิเคราะห
  - ระยะเวลามาตรฐานสำหรับการรายงานผล คือ 48 ชั่วโมง 
  - กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะหพบวามีความผิดปกติ  ทางหองปฏิบัติการจะทำการรายงานผลแกผูใชบริการโดยเร็ว
    ที่สุด  ผานทางโทรศัพท  โทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส  แลวจึงดำเนินการออกผลและสงใบรายงานผลใน
    ลำดับตอไป
         ข. วิธีเตรียมผูปวยกอนเก็บสิ่งสงตรวจ 
  - ผูปวยตั้งครรภตองมีอายุครรภตั้งแต 16 สัปดาหขึ้นไป
  - กรณีตองการขอคำปรึกษาทางพันธุกรรมกอนการตรวจ กรุณาติดตอ บริษัทฯ เพื่อทำการนัดหมายผูเชี่ยวชาญใน
    การใหคำปรึกษาขอกำหนดในการเก็บและนำสงสิ่งสงตรวจ 
         ค. การเก็บสิ่งสงตรวจและการเก็บรักษา
  - เจาะเก็บดวยวิธี amniocentesis จากผูปวยต้ังครรภท่ีมีอายุครรภต้ังแต 16 สัปดาห โดยใช sterile disposable
    syringe อาจดูดน้ำคร่ำ 1 ml ท้ิงกอน เพ่ือปองกันการปนเปอนเซลลแม แลวดูดเก็บตอจากน้ัน ปริมาตร 3-5 ml 
    อาจเก็บใน syringe ท่ีดูดน้ันหรือยายไปเก็บใสภาชนะท่ีปราศจากเช้ือและมีฝาเกลียวปดแนน และ/หรือหุมฝาดวย 
    แผน parafilm พันใหแนน ปองกันไมใหมีการรั่วซึมการสงน้ำคร่ำที่เก็บใน syringe ตองปดปลอกเข็ม  ตรึง
    กระบอกสูบใหแนน และ/หรือพันดวยแผน parafilm ติดฉลาก ช่ือ-สกุล ของผูปวยทุกหลอด เก็บท่ีอุณหภูมิหอง
    (กรณีนำสงตรวจวันเดียวกับวันที่เจาะ)หรือเก็บที่อุณหภูมิ 4-8 °C (กรณีที่ไมนำสงทันที) และนำสงพรอมกับ
    ใบคำขอสงตรวจโดยเร็วที่สุด 
  - การเก็บสิ่งสงตรวจใหเก็บดวยวิธีปลอดเชื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนของสิ่งสงตรวจ  ภาชนะที่บรรจุสิ่งสงตรวจ
    ตองปราศจากเชื้อโดยเปน plastic tube ขนาด 15 ml  ซึ่งสามารถติดตอขอรับไดที่บริษัทฯ หรือบรรจุดวย 
    syringe ขนาด 10 ml จำนวน 1 หลอด 
    หมายเหตุ บริษัทฯ ไมรับรองการรายงานผล ในกรณีผูใชบริการสงส่ิงสงตรวจเกินกำหนดระยะเวลาในการสงตรวจ
         ง. การนำสงสิ่งสงตรวจ
  - หากเก็บน้ำคร่ำแลวนำสงโดยเร็วที่สุด 
  - สิ่งสงตรวจตองนำสงพรอมใบคำรองขอสงตรวจ Pre-natal Analysis Request Form  (โปรดดูภาคผนวก)  ซึ่ง
    กรอกรายละเอียดครบถวนตามหัวขอที่เกี่ยวของในใบคำขอสงตรวจ เขียนดวยตัวบรรจงชัดเจน ควรระบุขอ
    บงช้ีการตรวจ และประวัติผูปวยทุกคร้ัง เน่ืองจากใบคำรองขอสงตรวจเปนขอมูลสำคัญประกอบการตรวจวิเคราะห  
    ควรกรอกขอมูลแพทยผูสงตรวจและโรงพยาบาลใหชัดเจน  เพราะเปนขอมูลที่จะตองปรากฏบนใบรายงานผล
    การตรวจวิเคราะห
    หมายเหตุ กรณีสิ่งสงตรวจติดฉลากไมชัดเจนหรือไมมีใบคำขอสงตรวจ  หรือใบคำขอสงตรวจไมชัดเจน  บริษัทฯ
    จะไมออกใบรายงานผลจนกวาจะไดรับการติดตอ  เพื่อยืนยันความถูกตองของการจัดเก็บสิ่งสงตรวจ หรือเมื่อได
    รับขอมูลเพียงพอ
  - กรณีผูใชบริการอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถโทรแจงกับทางบริษัทฯ เพ่ือจัดเตรียมพนักงาน
    ไปรับสิ่งสงตรวจ ณ สถานรับบริการ โดยสามารถแจงไดตั้งแตเวลา 08.30 น. – 17.30 น.
  - กรณีผูใชบริการอยูในพื้นที่ตางจังหวัด  สามารถโทรแจงกับทางบริษัทฯ  เพื่อประสานงานใหบริษัทขนสงไปรับสิ่ง
    สงตรวจจากสถานรับบริการมายังบริษัทฯ โดยสามารถแจงไดตั้งแตเวลา 08.30 น. –17.30 น.
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         จ. เกณฑการยอมรับและการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
  I. สิ่งสงตรวจไมมีขอมูล มีขอมูลไมถูกตอง หรือมีขอมูลไมครบถวน 
     - สิ่งสงตรวจที่ไมมีการติดฉลากระบุตัวผูปวย เชน ไมมีชื่อ นามสกุล 
     - ใบคำขอสงตรวจกรอกรายละเอียดไมถูกตอง ไมชัดเจน หรือกรอกขอมูลไมครบถวน เชน ไมมีชื่อ นามสกุล
                  ไมมีการระบุรายละเอียดผูสงตรวจ สถานท่ีสงตรวจ หรือการตรวจวิเคราะหท่ีตองการ หรือสงตรวจผิดประเภท
                  การตรวจซึ่งไมอยูในขอบขายรายการใหบริการของบริษัทฯ
     - สิ่งสงตรวจไมสอดคลองกับใบคำขอสงตรวจ
     - ไมมีใบคำขอสงตรวจแนบมากับสิ่งสงตรวจ หรือไมมีสิ่งสงตรวจมาพรอมกับใบคำขอสงตรวจ
                  หมายเหตุ กรณีส่ิงสงตรวจติดฉลากไมชัดเจนหรือไมมีใบคำขอสงตรวจมาดวย บริษัทฯ จะไมออกใบรายงานผล
                 จนกวาจะไดรับการติดตอเพื่อยืนยันความถูกตองของการจัดเก็บสิ่งสงตรวจหรือเมื่อไดรับขอมูลเพียงพอ
  II. ลักษณะสิ่งสงตรวจไมเหมาะสมสำหรับกรณีน้ำคร่ำ
     - สิ่งสงตรวจที่จัดเก็บไมถูกตอง เชน จัดเก็บในภาชนะที่ไมปราศจากเชื้อ 
     - ภาชนะที่ใสสิ่งสงตรวจแตก หกเลอะเทอะ ไมปดจุก จุกหาย หรือปดฝาภาชนะไมแนน 
     - สิ่งสงตรวจเสียสภาพจากปกติหรือมีสิ่งแปลกปลอมปะปน เชน แหง ขุนจากการปนเปอนดวยเชื้อแบคทีเรีย 
                  เม็ดเลือดแดงและหรือขี้เทา (meconium)
     - สิ่งสงตรวจมีปริมาตรนอยกวาที่กำหนด  (3 ml)  โดยหองปฏิบัติการอาจพิจารณาทำการตรวจวิเคราะหให
                  ตามความเหมาะสมและจะบันทึกไวในใบคำรองแจงส่ิงสงตรวจไมเหมาะสมตอการวิเคราะห (โปรดดูภาคผนวก) 
                  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใหทราบประวัติของสิ่งสงตรวจ
     - สิ่งสงตรวจที่ผานการแชแข็ง 
     - สิ่งสงตรวจถูกเก็บตัวอยางในระยะเวลานานเกิน 3 วัน เมื่อมาถึงบริษัทฯ
 2.4.2 เลือด (Peripheral Blood) เลือดจากสายสะดือทารกกอนคลอด (Percutaneous umbilical cord blood 
         sampling; PUBS) เลือดจากสายสะดือทารกหลังคลอด (Fetal cord Blood)
         ก. ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจวิเคราะห
  - ระยะเวลามาตรฐานสำหรับการรายงานผล คือ 48 ชั่วโมง 
  - กรณีท่ีผลการตรวจวิเคราะหพบวามีความผิดปกติ ทางหองปฏิบัติการจะทำการรายงานผลแกผูใชบริการโดยเร็ว
    ที่สุด ผานทางโทรศัพท โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส แลวจึงดำเนินการออกผลและสงใบรายงานผล
    ในลำดับตอไป
         ข. วิธีเตรียมผูปวยกอนเก็บสิ่งสงตรวจ 
  - สำหรับเลือดทั่วไป ผูปวยไมตองเตรียมการใดๆ เปนพิเศษ
  - สำหรับเลือดจากสายสะดือทารกกอนคลอด ผูปวยตั้งครรภตองมีอายุครรภตั้งแต 22 สัปดาหขึ้นไป 
  - สำหรับเลือดจากสายสะดือทารกหลังคลอด ใหเจาะเก็บทันทีหลังคลอด
  - กรณีตองการขอคำปรึกษาทางพันธุกรรมกอนการตรวจ กรุณาติดตอ บริษัทฯ เพ่ือทำการนัดหมายผูเช่ียวชาญ
    ในการใหคำปรึกษาขอกำหนดในการเก็บและนำสงสิ่งสงตรวจ
         ค. การเก็บสิ่งสงตรวจและการเก็บรักษา
  - เจาะเก็บดวยวิธี cordocentesis  ปริมาตร 1 - 3 ml  จากผูปวยตั้งครรภที่มีอายุครรภตั้งแต  22  สัปดาห
    เปนตนไป สำหรับเลือดจากสายสะดือทารกหลังคลอดใหเจาะเก็บตามปกติ และสำหรับเลือดท่ัวไปใหเจาะเก็บ
    ดวยวิธี venipuncture  บรรจุในหลอดปราศจากเชื้อที่ผสม  EDTA 50 I.U./ml (ฝาสีมวง)  เพื่อไมใหเลือด
    แข็งตัว ปดฝาใหแนนแลวพลิกหลอดไปมาเบาๆ เพ่ือใหเลือดผสมกับสารกันเลือดแข็งใหท่ัว ติดฉลาก ช่ือ-สกุล 
    ของผูปวยทุกหลอด  เก็บที่อุณหภูมิหองและนำสงพรอมกับใบคำขอสงตรวจโดยเร็วที่สุด  ถาไมสามารถสงได
    ทันที ใหเก็บที่อุณหภูมิ 4-8 °C ไมควรเกิน 24 ชั่วโมงโดยหามแชแข็ง
    หมายเหตุ บริษัทฯไมรับรองการรายงานผล ในกรณีผูใชบริการสงส่ิงสงตรวจเกินกำหนดระยะเวลาในการสงตรวจ
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          ง. การนำสงสิ่งสงตรวจ
  - หากเก็บเลือดแลว  ใหทำการจัดสงโดยเร็วที่สุด  บรรจุในหลอดปราศจากเชื้อที่ผสม  EDTA 50 I.U./ml 
    (ฝาสีมวง)
  - หากไมสามารถนำสงไดในทันที ใหเก็บรักษาในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4-8 °C
  - ส่ิงสงตรวจตองนำสงพรอมใบคำรองขอสงตรวจ Pre/Post-natal Analysis Request Form (โปรดดูภาคผนวก) 
    ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถวนตามหัวขอที่เกี่ยวของในใบคำขอสงตรวจ เขียนดวยตัวบรรจงชัดเจน ควรระบุขอ
    บงชี้การตรวจและประวัติผูปวยทุกครั้งเนื่องจากเปนขอมูลสำคัญประกอบการตรวจวิเคราะห ควรกรอกขอมูล
    แพทยผูสงตรวจและโรงพยาบาลใหชัดเจน เพราะเปนขอมูลท่ีจะตองปรากฏบนใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห
  - กรณีผูใชบริการอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถโทรแจงกับทางบริษัทฯ เพ่ือจัดเตรียมพนักงาน
    ไปรับสิ่งสงตรวจ ณ สถานรับบริการ โดยสามารถแจงไดตั้งแตเวลา 08.30 น. – 17.30 น.
  - กรณีผูใชบริการอยูในพื้นที่ตางจังหวัด สามารถโทรแจงกับทางบริษัทฯ  เพื่อประสานงานใหบริษัทขนสงไปรับ
    สิ่งสงตรวจจากสถานรับบริการมายังบริษัทฯ โดยสามารถแจงไดตั้งแตเวลา 08.30 น. – 17.30 น.
         จ. เกณฑการยอมรับและการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
  I. สิ่งสงตรวจไมมีขอมูล มีขอมูลไมถูกตอง หรือมีขอมูลไมครบถวน 
     - สิ่งสงตรวจที่ไมมีการติดฉลากระบุตัวผูปวย เชน ไมมีชื่อ นามสกุล
     - ใบคำขอสงตรวจกรอกรายละเอียดไมถูกตอง ไมชัดเจน หรือกรอกขอมูลไมครบถวน  เชน ไมมีชื่อ นามสกุล 
       ไมมีการระบุรายละเอียดผูสงตรวจ สถานท่ีสงตรวจ หรือการตรวจวิเคราะหท่ีตองการหรือสงตรวจผิดประเภท
       การตรวจซึ่งไมอยูในขอบขายรายการใหบริการของบริษัทฯ
     - สิ่งสงตรวจไมสอดคลองกับใบคำขอสงตรวจ
     - ไมมีใบคำขอสงตรวจแนบมากับสิ่งสงตรวจ หรือไมมีสิ่งสงตรวจมาพรอมกับใบคำขอสงตรวจ
       หมายเหตุ กรณีส่ิงสงตรวจติดฉลากไมชัดเจนหรือไมมีใบคำขอสงตรวจมาดวย บริษัทฯ จะไมออกใบรายงาน
       ผลจนกวาจะไดรับการติดตอเพื่อยืนยันความถูกตองของการจัดเก็บสิ่งสงตรวจหรือเมื่อไดรับขอมูลเพียงพอ
  II. ลักษณะสิ่งสงตรวจไมเหมาะสมสำหรับกรณีเลือดทุกประเภท
     - สิ่งสงตรวจที่จัดเก็บมาไมถูกตอง  เชน  จัดเก็บในภาชนะที่ไมปราศจากเชื้อ ชนิดหลอดเก็บเลือดไมตรงตาม
       ประเภทการตรวจ  (สำหรับดานเซลลพันธุศาสตรบรรจุใน  heparin 50 I.U./ml (ฝาสีเขียว)   สำหรับดาน
       อณูพันธุศาสตรบรรจุใน EDTA 50 I.U./ml (ฝาสีมวง))
     - ภาชนะใสสิ่งสงตรวจแตก หกเลอะเทอะ ไมปดจุก จุกหาย หรือปดฝาภาชนะไมแนน  
     - ส่ิงสงตรวจเสียสภาพจากปกติหรือมีส่ิงแปลกปลอมปะปน เชน เลือดท่ีแข็งตัวเปนล่ิมหรือเกิดภาวะ clot ท้ัง
       แบบ complete และ partial clot 
     - เลือดที่มีปริมาณนอยกวาที่กำหนด (1 ml) สำหรับเลือดที่มี hemolysis มากจนเห็นไดชัดเจน (complete 
       hemolysis) จะถูกปฏิเสธการรับสิ่งสงตรวจและขอใหจัดเก็บสิ่งสงตรวจใหมอีกครั้ง
     - กรณีที่เลือดมี hemolysis  เล็กนอยถึงปานกลาง (partial hemolysis)  โดยหองปฏิบัติการบริษัทฯ  อาจ
       พิจารณาทำการตรวจวิเคราะหใหตามความเหมาะสม และจะบันทึกไวในใบคำรองแจงส่ิงสงตรวจไมเหมาะสม
       ตอการวิเคราะห  (โปรดดูภาคผนวก) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใหทราบประวัติของสิ่งสงตรวจ
     - สิ่งสงตรวจที่ผานการแชแข็ง หรือ ไมไดเก็บไวที่อุณหภูมิ 4-8 °C
     - สิ่งสงตรวจถูกเก็บตัวอยางในระยะเวลานานเกิน 2 วัน เมื่อมาถึงบริษัทฯ
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2.5 การรายงานผลการวิเคราะหโครโมโซมดวยเทคนิค QF-PCR และการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห
 การรายงานผลที่ไดจากวิเคราะหจำนวนโครโมโซมดวยเทคนิค QF-PCR  โดยวิเคราะหจากรูปแบบและอัตราสวนของจำนวนชุดซ้ำ 
(copy number)  ของแตละตำแหนงบนโครโมโซมคูที่ 13, 18, 21, X และ Y   โดยผูเชี่ยวชาญจะระบุผลการวิเคราะหบนใบรายงานผล 
QF-PCR Report  โดยสามารถจำแนกไดดังนี้
 2.5.1 ผลการวิเคราะหรายงานเปนปกติ 
          -  กรณีของเพศหญิง ปกติ: ผูเชี่ยวชาญจะระบุผลการวิเคราะหจำนวนโครโมโซม วา No evidence of aneuploidy was 
             found in chromosomes 13, 18, 21 and sex chromosomes (X) ดังภาพที่ 6
          -  กรณีของเพศชาย ปกติ: ผูเชี่ยวชาญจะระบุผลการวิเคราะหจำนวนโครโมโซม วา No evidence of aneuploidy was 
             found in chromosomes 13, 18, 21 and sex chromosomes (X and Y) ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ตัวอยางใบรายงานผลการวิเคราะห QF-PCR เพศหญิงปกติ (ซาย) เพศชายปกติ (ขวา)
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ภาพที่ 7 ตัวอยางใบรายงานผลการวิเคราะห QF-PCR พบวามีโครโมโซม 21 เกินมา 1 แทง (Trisomy 21)

 2.5.2 ผลการวิเคราะหรายงานผิดปกติ
           - เมื่อพบวามีโครโมโซมที่ 13 เกินมา 1 แทง ผูเชี่ยวชาญจะระบุผลการวิเคราะหจำนวนโครโมโซม วา 
                       Consistent with Trisomy 13
          - เมื่อพบวามีโครโมโซมที่ 18 เกินมา 1 แทง ผูเชี่ยวชาญจะระบุผลการวิเคราะหจำนวนโครโมโซม วา 
                       Consistent with Trisomy 18
          - เมื่อพบวามีโครโมโซมที่ 21 เกินมา 1 แทง ผูเชี่ยวชาญจะระบุผลการวิเคราะหจำนวนโครโมโซม วา 
                       Consistent with Trisomy 21 ดังภาพที่ 7
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 2.5.3  ผลการวิเคราะหที่ไมสามารถรายงานผลไดบางโครโมโซม
           - ผูเช่ียวชาญจะระบุผลการวิเคราะหหรือสาเหตุท่ีไมสามารถรายงานผลการวิเคราะหไดในใบรายงานผล QF-PCR Report โดย
                        จะระบุเปนขอความท่ีสามารถส่ือความไดเขาใจชัดเจนยกตัวอยางเชน กรณีทโีครโมโซม
                        อื่นปกติ แตไมสามารถรายงานผลเพศได  จะระบุวา No evidence of aneuploidy was found in chromosomes 
                       13, 18, 21. Result for sex chromosomes cannot be conclude ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ตัวอยางใบรายงานผลการวิเคราะห QF-PCR ที่ไมสามารถรายงานผลไดบางโครโมโซม
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 2.5.4  ผลการวิเคราะหไมสามารถรายงานความผิดปกติได
           -  ผูเชี่ยวชาญจะระบุผลการวิเคราะหหรือสาเหตุที่ไมสามารถรายงานผลการวิเคราะหไดในใบรายงานผล QF-PCR 
                        Report โดยจะระบุสาเหตุที่ไมสามารถรายงานผลการวิเคราะหได

ภาพที่ 9 ตัวอยางใบรายงานผลการวิเคราะห QF-PCR ที่ไมสามารถรายงานผลได
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 2.5.5 การสนับสนุนผลการตรวจวิเคราะห
         1) กรณีรายงานผลการวิเคราะหผิดปกติ
  ก. หองปฏิบัติการจะแจงผลการวิเคราะหทันทีที่ออกผลแลวเสร็จโดยผานชองทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ
      โทรศัพท โดยผานชองใดชองทางหนึ่ง เพื่อเปนการแจงแพทยหรือผูใชบริการใหทราบลวงหนาเกี่ยวกับผลการวิเคราะห
  ข. หองปฏิบัติการจะนำสงใบรายงานผลฉบับไฟลอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนกอน โดยระบุหัวเรื่องของจดหมายอิเล็กทรอนิกส
      วา “Attention required : .....” จากน้ันจึงนำสงใบรายงานผลฉบับจริงไปยังผูใชบริการตามชองทางท่ีผูใชบริการสะดวก
  ค. ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพแลว ทางหองปฏิบัติไมสามารถแจงผลการวิเคราะหเบื้องตนไดกอนที่ผูเชี่ยวชาญจะทำ
      การสรุปผล และหองปฏิบัติการไมมีสิทธิ์ในการแจงผลการวิเคราะหแกผูปวยโดยตรงทุกกรณี 
  ง. ใบรายงานผลท่ีรายงานผลการวิเคราะหโครโมโซมผิดปกติ  จะประกอบไปดวย case comment และเอกสารอธิบายเพ่ิม 
      แนบทายท่ีใบรายงานผลเพ่ือแปลผล และอธิบายผลกระทบทางคลินิก ตลอดจนแนวทางการรักษาไปยังแพทยผูสงตรวจ
      หรือผูใชบริการ เพื่อเปนขอมูลประกอบในการวางแผนการรักษาหรือดูแลผูปวยตอไป ดังภาพที่ 10
  จ. แพทยผูสงตรวจหรือผูใชบริการ สามารถรับการปรึกษาเพิ่มเติมจากแพทยผูเชี่ยวชาญได โดยสามารถติดตอไดที่บริษัท 
      ในวันและเวลาทำการปกติ  โทรศัพท  02-690-0063  เพื่อใหบริษัทประสานงานตอไปโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติมใน
      การใหบริการคำปรึกษา

ภาพที่ 10 ตัวอยาง case comment (ซาย) และ เอกสารอธิบายเพิ่มเติม (ขวา)
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         2) กรณีไมสามารถรายงานผลการวิเคราะหได
  ก. การสงตัวอยางซ้ำ หากผูใชบริการตองการสงตัวอยางเพิ่มเพื่อตรวจซ้ำ สามารถดำเนินการไดตามปกติ โดยทั้งนี้ 
      ไมมีคาบริการเพิ่มเติม
  ข. การยกเลิกการดำเนินการ (เฉพาะกรณีไมสามารถรายงานผลได) ผูใชบริการสามารถยกเลิกการดำเนินการไดโดย
      ทางบริษัท ยินดีคืนเงินคาบริการเต็มจำนวน (กรณีชำระเงินแลว) หรือ ไมคิดคาบริการ (กรณียังไมชำระเงิน) หรือ 
      หักลดหนี้ชำระ (กรณีระบบวางบิล)
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3. การตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมความละเอียดสูงดวยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย Chromosomal Microarray (CMA)
 การตรวจวิเคราะหความผิดปกติทางพันธุกรรมดวยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย (Chromosomal Microarray Analysis; CMA) 
เปนวิธีที่ใชในการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมที่มีความละเอียดสูง  โดยทำการตรวจหาปริมาณการขาด (loss) หรือเกิน (gain)  ของ
สารพันธุกรรมที่มีขนาดตั้งแต 400 กิโลเบสขึ้นไปของทั้งจีโนมมนุษย  (Copy Number Variation; CNV)  สามารถตรวจความผิดปกติที่เกิด
จากจำนวนโครโมโซม และครอบคลุมความผิดปกติของโครโมโซมท่ีมีขนาดเล็ก เชน microdeletion, microduplication หรือ unbalanced 
translocation เปนตน ซึ่งไมสามารถถูกตรวจพบไดจากการตรวจดวยเทคนิค karyotype หรือ QF-PCR สามารถตรวจวิเคราะหครอบคลุม
ทุกโครโมโซมทั้ง 46 โครโมโซม (23 คู)
 เทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย ที่ทางบริษัทฯ  ใหบริการ เรียกวา SNP (Single nucleotide polymorphic) Array  ซึ่ง SNP เปน
ลักษณะพันธุกรรมจำเพาะบุคคล โดย probe ท่ีใชสามารถแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก non-polymorphic probe และ single nucleotide 
polymorphism (SNP) probe  ซึ่งครอบคลุมทั้งจีโนม  (18K unique non-polymorphic probes และ 148K bi-allelic SNP  (single 
nucleotide polymorphism)

3.1 ขอบงชี้ในการตรวจ
 - ผูปวยตั้งครรภที่มีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป ณ วันกำหนดคลอด
 - ผูปวยที่มีประวัติครอบครัว เคยมีบุตรที่มีความผิดปกติของโครโมโซม
 - ผูปวยที่มีประวัติเปนพาหะของโรคพันธุกรรม X-linked recessive
 - ผูปวยที่ไดรับการตรวจวิเคราะหทางดาน biochemical screening แลวพบวามีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภจะมีความผิดปกติ
              ของโครโมโซม
 - ผูปวยตั้งครรภที่ตรวจพบความผิดปกติของทารกจากการตรวจ ultrasound 
 - ผูปวยตั้งครรภที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับทารกในครรภจะมีความผิดปกติของโครโมโซม
 - ผูปวยที่มีประวัติเคยแทงบุตรจากการตั้งครรภ
 - ผูปวยตั้งครรภที่ไดรับดุลยพินิจจากแพทยใหทำการตรวจวิเคราะหโครโมโซมของทารกในครรภ 

การตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมที่มีความละเอียดสูงดวยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย

หลักวิธีการตรวจวิเคราะห
ขอมูลของสิ่งสงตรวจ

ประเภทสิ่งสงตรวจ ปริมาตร (ml)
ใบคำขอสงตรวจ

ระยะเวลาในการ

รายงานผล*

CMA Affymetrix 
Cytoscan Optima 
(SNP Array)

1. สิ่งสงตรวจกอนคลอด
1.1 น้ำคร่ำ (Amniotic fluid) 
/ No preservative (บรรจุดวย syringe หรือ 
plastic tube)
1.2. เลือดจากสายสะดือทารกกอนคลอด** 
(Umbilical cord blood) 
/ บรรจุดวย EDTA 50 I.U./ml (ฝาสีมวง)

25-30 ml

1-5 ml

1-5 ml2. สิ่งสงตรวจหลังคลอด
2.1 เลือด (Peripheral Blood)
/ บรรจุดวย EDTA 50 I.U./ml (ฝาสีมวง)
2.2 เลือดจากสายสะดือทารกหลังคลอด** 
(Fetal cord blood) 
/ บรรจุดวย EDTA 50 I.U./ml (ฝาสีมวง)

หมายเหตุ
* ระยะเวลารายงานผล เริ่มนับตั้งแตเวลาที่สิ่งสงตรวจมาถึงบริษัทฯ

** สำหรับสิ่งสงตรวจที่เปนเลือดจากสายสะดือทารกกอนคลอดและหลังคลอด ตัวอยางชิ้นเนื้อรกและผลิตภัณฑจากการปฏิสนธิ 

กรุณาสงเลือดมารดาปริมาณ 2-3 ml ใน EDTA Tube แนบมาดวยทุกครั้ง สำหรับทำการวิเคราะห Maternal cell contamination (MCC)

Pre-natal Analysis 
Request Form

10-14 วัน

Post-natal Analysis 
Request Form

ตารางที่ 4 ขอมูลทางเทคนิคของการตรวจวิเคราะหความผิดปกติของโครโมโซมที่มีความละเอียดสูงดวยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย
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3.2 ขอดีของการตรวจดวยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย มีดังนี้
 - สามารถตรวจวิเคราะหความผิดปกติของโครโมโซมขนาดเล็กที่เทคนิค karyotype ไมสามารถตรวจวิเคราะหได
 - สามารถตรวจหาตำแหนงของ Region of Homozygosity (ROH) 
 - สามารถตรวจภาวะที่โครโมโซมเพิ่มขึ้นทั้งชุดได (polyploidy) เชน Triploid (การที่มีโครโมโซมทั้งหมด 3 ชุด หรือ 69 แทง)
3.3 ขอจำกัดของการตรวจดวยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย มีดังนี้
 - ไมสามารถตรวจดูความผิดปกติแบบสมดุลที่ไมมีการขาดหรือเกินของชิ้นสวนโครโมโซม  (truly balanced chromosome 
    rearrangement) เชน inversion, balance translocation 
 - ไมสามารถตรวจหาความผิดปกติ point mutation, InDel (insertion/deletion) ที่มีขนาดเล็ก และภาวะที่คนไขมีรูปแบบ
    ของโครโมโซมมากกวา 1 ชุดในคนๆ เดียวกัน (mosaicism) ที่มีปริมาณสัดสวนนอยกวารอยละ 20 ได
3.4 ประเภทสิ่งสงตรวจ
 3.4.1 น้ำคร่ำ (Amniotic fluid)
         ก. ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจวิเคราะห
  - ระยะเวลามาตรฐานสำหรับการรายงานผล คือ 10-14 วันทำการ 
  - กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะหพบวามีความผิดปกติ  ทางหองปฏิบัติการจะทำการรายงานผลแกผูใชบริการโดยเร็ว
    ที่สุด  ผานทางโทรศัพท  โทรสาร  หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส  แลวจึงดำเนินการออกผลและสงใบรายงานผลใน
    ลำดับตอไป
         ข. วิธีเตรียมผูปวยกอนเก็บสิ่งสงตรวจ 
  - ผูปวยตั้งครรภตองมีอายุครรภตั้งแต 16 สัปดาหขึ้นไป 
  - กรณีตองการขอคำปรึกษาทางพันธุกรรมกอนการตรวจ  กรุณาติดตอ  บริษัทฯ  เพื่อทำการนัดหมายผูเชี่ยวชาญใน
    การใหคำปรึกษาขอกำหนดในการเก็บและนำสงสิ่งสงตรวจ 
         ค. การเก็บสิ่งสงตรวจและการเก็บรักษา
  - เจาะเก็บดวยวิธี amniocentesis  จากผูปวยตั้งครรภที่มีอายุครรภตั้งแต 16 สัปดาห  โดยใช sterile disposable 
    syringe อาจดูดน้ำคร่ำ 1 ml ท้ิงกอน เพ่ือปองกันการปนเปอนเซลลแม แลวดูดเก็บตอจากน้ัน ปริมาตร 25-30 ml 
    อาจเก็บใน syringe ที่ดูดนั้นหรือยายไปเก็บใสภาชนะที่ปราศจากเชื้อและมีฝาเกลียวปดแนน  และ/หรือหุมฝาดวย 
    แผน parafilm พันใหแนนปองกันไมใหมีการร่ัวซึมการสงน้ำคร่ำท่ีเก็บใน syringe ตองปดปลอกเข็ม ตรึงกระบอกสูบ
    ใหแนน  และ/หรือพันดวยแผน parafilm  ติดฉลาก ชื่อ-สกุล ของผูปวยทุกหลอด เก็บที่อุณหภูมิหอง (กรณีนำสง
    ตรวจวันเดียวกับวันที่เจาะ)  หรือเก็บที่อุณหภูมิ 4-8°C  (กรณีที่ไมนำสงทันที)  และนำสงพรอมกับใบคำขอสง
    ตรวจโดยเร็วที่สุด 
  - การเก็บสิ่งสงตรวจใหเก็บดวยวิธีปลอดเชื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนของสิ่งสงตรวจ  ภาชนะที่บรรจุสิ่งสงตรวจ
    ตองปราศจากเชื้อโดยเปน plastic tube ขนาด 15 ml จำนวน 2 หลอด ซึ่งสามารถติดตอขอรับไดที่บริษัทฯ 
    หรือบรรจุดวย syringe ขนาด 10 ml จำนวน 3 หลอด 
    หมายเหตุ บริษัทฯ ไมรับรองการรายงานผล ในกรณีผูใชบริการสงสิ่งสงตรวจเกินกำหนดระยะเวลาในการสงตรวจ  
         ง. การนำสงสิ่งสงตรวจ
  - หากเก็บน้ำคร่ำแลวนำสงโดยเร็วที่สุด
  - สิ่งสงตรวจตองนำสงพรอมใบคำรองขอสงตรวจ Pre-natal Analysis Request Form (โปรดดูภาคผนวก) ซึ่ง
    กรอกรายละเอียดครบถวนตามหัวขอที่เกี่ยวของในใบคำขอสงตรวจ  เขียนดวยตัวบรรจงชัดเจน  ควรระบุขอบงชี้
    การตรวจและประวัติผูปวยทุกคร้ัง เน่ืองจากใบคำรองขอสงตรวจเปนขอมูลสำคัญประกอบการตรวจวิเคราะห ควร
    กรอกขอมูลแพทยผูสงตรวจและโรงพยาบาลใหชัดเจน เพราะเปนขอมูลที่จะตองปรากฏบนใบรายงานผลการตรวจ
    วิเคราะห
    หมายเหตุ กรณีสิ่งสงตรวจติดฉลากไมชัดเจนหรือไมมีใบคำขอสงตรวจ  หรือใบคำขอสงตรวจไมชัดเจน  บริษัทฯ 
    จะไมออกใบรายงานผลจนกวาจะไดรับการติดตอ  เพื่อยืนยันความถูกตองของการจัดเก็บสิ่งสงตรวจ หรือเมื่อได
    รับขอมูลเพียงพอ
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  - กรณีผูใชบริการอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถโทรแจงกับทางบริษัทฯ เพ่ือจัดเตรียมพนักงาน
    ไปรับสิ่งสงตรวจ ณ สถานรับบริการ โดยสามารถแจงไดตั้งแตเวลา 08.30 น. – 17.30 น.
  - กรณีผูใชบริการอยูในพื้นที่ตางจังหวัด สามารถโทรแจงกับทางบริษัทฯ เพื่อประสานงานใหบริษัทขนสงไปรับสิ่ง
    สงตรวจจากสถานรับบริการมายังบริษัทฯ โดยสามารถแจงไดตั้งแตเวลา 08.30 น. – 17.30 น. 
         จ. เกณฑการยอมรับและการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
  I. สิ่งสงตรวจไมมีขอมูล มีขอมูลไมถูกตอง หรือมีขอมูลไมครบถวน 
     - สิ่งสงตรวจที่ไมมีการติดฉลากระบุตัวผูปวย เชน ไมมีชื่อ นามสกุล
     - ใบคำขอสงตรวจกรอกรายละเอียดไมถูกตอง  ไมชัดเจน  หรือกรอกขอมูลไมครบถวน เชน ไมมีชื่อ นามสกุล 
       ไมมีการระบุรายละเอียดผูสงตรวจ สถานท่ีสงตรวจ หรือการตรวจวิเคราะหท่ีตองการหรือสงตรวจผิดประเภท
       การตรวจซึ่งไมอยูในขอบขายรายการใหบริการของบริษัทฯ
     - สิ่งสงตรวจไมสอดคลองกับใบคำขอสงตรวจ
     - ไมมีใบคำขอสงตรวจแนบมากับสิ่งสงตรวจ หรือไมมีสิ่งสงตรวจมาพรอมกับใบคำขอสงตรวจ
               หมายเหตุ กรณีส่ิงสงตรวจติดฉลากไมชัดเจนหรือไมมีใบคำขอสงตรวจมาดวย บริษัทฯ จะไมออกใบรายงานผล
               จนกวาจะไดรับการติดตอเพื่อยืนยันความถูกตองของการจัดเก็บสิ่งสงตรวจหรือเมื่อไดรับขอมูลเพียงพอ 
  II. ลักษณะสิ่งสงตรวจไมเหมาะสมสำหรับกรณีน้ำคร่ำ
     - สิ่งสงตรวจที่จัดเก็บไมถูกตอง เชน จัดเก็บในภาชนะที่ไมปลอดเชื้อ
     - ภาชนะที่ใสสิ่งสงตรวจแตก หกเลอะเทอะ ไมปดจุก จุกหาย หรือปดฝาภาชนะไมแนน 
     - สิ่งสงตรวจเสียสภาพจากปกติหรือมีสิ่งแปลกปลอมปะปน  เชน  แหง ขุนจากการปนเปอนดวยเชื้อแบคทีเรีย 
       เม็ดเลือดแดงและหรือขี้เทา (meconium)
     - สิ่งสงตรวจมีปริมาตรนอยกวาที่กำหนด  (25 ml)  โดยหองปฏิบัติการอาจพิจารณาทำการตรวจวิเคราะหให
       ตามความเหมาะสมและจะบันทึกไวในใบคำรองแจงส่ิงสงตรวจไมเหมาะสมตอการวิเคราะห (โปรดดูภาคผนวก) 
       หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใหทราบประวัติของสิ่งสงตรวจ
     - สิ่งสงตรวจที่ผานการแชแข็ง 
     - สิ่งสงตรวจถูกเก็บตัวอยางในระยะเวลานานเกิน 3 วัน เมื่อมาถึงบริษัทฯ

 3.4.2 เลือด (Peripheral Blood) เลือดจากสายสะดือทารกกอนคลอด (Percutaneous umbilical cord  blood 
         sampling; PUBS) เลือดจากสายสะดือทารกหลังคลอด (Fetal cord Blood)
         ก. ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจวิเคราะห
  - ระยะเวลามาตรฐานสำหรับการรายงานผล คือ 10-14 วันทำการ
  - กรณีท่ีผลการตรวจวิเคราะหพบวามีความผิดปกติ ทางหองปฏิบัติการจะทำการรายงานผลแกผูใชบริการโดยเร็ว
               ที่สุด ผานทางโทรศัพท โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส แลวจึงดำเนินการออกผลและสงใบรายงานผลใน
               ลำดับตอไป
         ข. วิธีเตรียมผูปวยกอนเก็บสิ่งสงตรวจ 
  - สำหรับเลือดทั่วไป ผูปวยไมตองเตรียมการใดๆ เปนพิเศษ
  - สำหรับเลือดจากสายสะดือทารกกอนคลอด ผูปวยตั้งครรภตองมีอายุครรภตั้งแต 22 สัปดาหขึ้นไป 
  - สำหรับเลือดจากสายสะดือทารกหลังคลอด ใหเจาะเก็บทันทีหลังคลอด
  - กรณีตองการขอคำปรึกษาทางพันธุกรรมกอนการตรวจ  กรุณาติดตอ บริษัทฯ เพื่อทำการนัดหมายผูเชี่ยวชาญ
    ในการใหคำปรึกษาขอกำหนดในการเก็บและนำสงสิ่งสงตรวจ
         ค. การเก็บสิ่งสงตรวจและการเก็บรักษา
  -  เจาะเก็บดวยวิธี cordocentesis ปริมาตร 1-5 ml จากผูปวยต้ังครรภท่ีมีอายุครรภต้ังแต 22 สัปดาหเปนตนไป  
               สำหรับเลือดจากสายสะดือทารกหลังคลอดใหเจาะเก็บตามปกติ  และสำหรับเลือดทั่วไปใหเจาะเก็บดวยวิธี 
               venipuncture  บรรจุในหลอดปราศจากเชื้อที่ผสม  EDTA 50 I.U./ml  (ฝาสีมวง) เพื่อไมใหเลือดแข็งตัว 
               ปดฝาใหแนนแลวพลิกหลอดไปมาเบาๆ เพ่ือใหเลือดผสมกับสารกันเลือดแข็งใหท่ัว ติดฉลาก ช่ือ-สกุล ของผูปวย
               ทุกหลอด เก็บท่ีอุณหภูมิหองและนำสงพรอมกับใบคำขอสงตรวจโดยเร็วท่ีสุด ถาไมสามารถสงไดทันที ใหเก็บที่
               อุณหภูมิ 4-8°C ไมควรเกิน 24 ชั่วโมงโดยหามแชแข็ง
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               หมายเหตุ  บริษัทฯไมรับรองการรายงานผล  ในกรณีผูใชบริการสงสิ่งสงตรวจเกินกำหนดระยะเวลาใน
               การสงตรวจ 
         ง. การนำสงสิ่งสงตรวจ
  - หากเก็บเลือดแลวนำสงโดยเร็วที่สุด  บรรจุในหลอดปราศจากเชื้อที่ผสม  EDTA 50 I.U./ml  (ฝาสีมวง)
  - หากไมสามารถนำสงไดในทันที ใหเก็บรักษาในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4-8 °C
  - สิ่งสงตรวจตองนำสงพรอมใบคำรองขอสงตรวจ  Pre/Post-natal Analysis Request Form  (โปรดดู
               ภาคผนวก)  ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถวนตามหัวขอที่เกี่ยวของในใบคำขอสงตรวจ เขียนดวยตัวบรรจง
               ชัดเจน  ควรระบุขอบงชี้การตรวจและประวัติผูปวยทุกครั้งเนื่องจากเปนขอมูลสำคัญประกอบ
               การตรวจวิเคราะห  ควรกรอกขอมูลแพทยผูสงตรวจและโรงพยาบาลใหชัดเจน  เพราะเปนขอมูลที่จะ
               ตองปรากฏบนใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห
  - กรณีผูใชบริการอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถโทรแจงกับทางบริษัทฯ เพ่ือจัดเตรียม
               พนักงานไปรับสิ่งสงตรวจ ณ สถานรับบริการ โดยสามารถแจงไดตั้งแตเวลา 08.30 น. – 17.30 น.
  - กรณีผูใชบริการอยูในพื้นที่ตางจังหวัด  สามารถโทรแจงกับทางบริษัทฯ เพื่อประสานงานใหบริษัทขนสง
               ไปรับสิ่งสงตรวจจากสถานรับบริการมายังบริษัทฯ โดยสามารถแจงไดตั้งแตเวลา 08.30 น. – 17.30 น.
         จ. เกณฑการยอมรับและการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
  I. สิ่งสงตรวจไมมีขอมูล มีขอมูลไมถูกตอง หรือมีขอมูลไมครบถวน 
     - สิ่งสงตรวจที่ไมมีการติดฉลากระบุตัวผูปวย เชน ไมมีชื่อ นามสกุล
     - ใบคำขอสงตรวจกรอกรายละเอียดไมถูกตอง ไมชัดเจน หรือกรอกขอมูลไมครบถวน เชน ไมมีช่ือ นามสกุล 
       ไมมีการระบุรายละเอียดผูสงตรวจ สถานที่สงตรวจ หรือการตรวจวิเคราะหที่ตองการหรือสงตรวจผิด
       ประเภทการตรวจ ซึ่งไมอยูในขอบขายรายการใหบริการของบริษัทฯ
     - สิ่งสงตรวจไมสอดคลองกับใบคำขอสงตรวจ
     - ไมมีใบคำขอสงตรวจแนบมากับสิ่งสงตรวจ หรือไมมีสิ่งสงตรวจมาพรอมกับใบคำขอสงตรวจ
       หมายเหตุ  กรณีสิ่งสงตรวจติดฉลากไมชัดเจนหรือไมมีใบคำขอสงตรวจมาดวย บริษัทฯ จะไมออกใบ
       รายงานผลจนกวาจะไดรับการติดตอเพื่อยืนยันความถูกตองของการจัดเก็บสิ่งสงตรวจ หรือเมื่อไดรับ
       ขอมูลเพียงพอ
  II. ลักษณะสิ่งสงตรวจไมเหมาะสมสำหรับกรณีเลือดทุกประเภท
     - สิ่งสงตรวจที่จัดเก็บมาไมถูกตอง เชน จัดเก็บในภาชนะที่ไมปราศจากเชื้อ ชนิดหลอดเก็บเลือดไมตรง
       ตามประเภทการตรวจ (สำหรับดานเซลลพันธุศาสตรบรรจุใน heparin 50 I.U./ml (ฝาสีเขียว) สำหรับ
       ดานอณูพันธุศาสตรบรรจุใน EDTA 50 I.U./ml (ฝาสีมวง))
     - ภาชนะใสสิ่งสงตรวจแตก หกเลอะเทอะ ไมปดจุก จุกหาย หรือปดฝาภาชนะไมแนน 
     - ส่ิงสงตรวจเสียสภาพจากปกติหรือมีส่ิงแปลกปลอมปะปน เชน เลือดท่ีแข็งตัวเปนล่ิมหรือเกิดภาวะ clot 
       ทั้งแบบ complete และ partial clot
     - เลือดท่ีมีปริมาณนอยกวาท่ีกำหนด (1 ml) สำหรับเลือดท่ีมี hemolysis มากจนเห็นไดชัดเจน (complete 
       hemolysis) จะถูกปฏิเสธการรับสิ่งสงตรวจและขอใหจัดเก็บสิ่งสงตรวจใหมอีกครั้ง
     - กรณีที่เลือดมี hemolysis  เล็กนอยถึงปานกลาง  (partial hemolysis)  โดยหองปฏิบัติการบริษัทฯ 
       อาจพิจารณาทำการตรวจวิเคราะหใหตามความเหมาะสม และจะบันทึกไวในใบคำรองแจงสิ่งสงตรวจ
       ไมเหมาะสมตอการวิเคราะห (โปรดดูภาคผนวก) หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหทราบประวัติของส่ิงสงตรวจ
     - สิ่งสงตรวจที่ผานการแชแข็ง หรือ ไมไดเก็บไวที่อุณหภูมิ 4-8 °C
     - สิ่งสงตรวจถูกเก็บตัวอยางในระยะเวลานานเกิน 2 วัน เมื่อมาถึงบริษัทฯ 
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3.5 การรายงานผลการวิเคราะหโครโมโซมดวยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย
 3.5.1 ผลการวิเคราะหรายงานเปนปกติ 
         หนาที่ 1 ของใบรายงานผลการวิเคราะหจะแสดงขอมูลดังนี้ 
          - ผูเช่ียวชาญจะระบุผลการวิเคราะหในหัวขอ Result ซ่ึงระบุบนใบรายงานผล โดยจะระบุเปนขอความท่ีสามารถ
            สื่อความไดเขาใจชัดเจนวา Normal Microarray Result ภายในกรอบขอความสีเขียว
          - ระบุ ผลการวิเคราะหตามหลักการเขียน ISCN ฉบับตีพิมพ 2016 เชน 
          - เพศหญิงปกติจะระบุเปน arr(1-22, X) x2 
          - เพศชายปกติจะระบุเปน arr(1-22) x2 , (X,Y) x1
          - แสดงภาพ Karyoview เพื่อชี้บงผลการวิเคราะหบนตำแหนงของโครโมโซม
          - แสดงการแปลการวิเคราะห
         หนาที่ 2 ของใบรายงานผลการวิเคราะหจะแสดงขอมูลดังนี้
          - ตารางแสดงผลการวิเคราะหแบบรายการ ของกลุมอาการโรคพันธุกรรมตลอดจนความผิดปกติของโครโมโซม 
          - แสดงผลการวิเคราะห Region of Homozygosity (ROH)
          - แสดงขอแนะนำอื่นๆ เพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ
         หนาท่ี 3 และ 4 ของใบรายงานผลการวิเคราะหจะแสดงขอมูลวิธีการกระบวนการวิเคราะหและขอจำกัดของการวิเคราะห

ใบรายงานผลหนา 1     ใบรายงานผลหนา 2
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ภาพที่ 11 ตัวอยางใบรายงานผลการวิเคราะหโครโมโซมดวยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย ที่มีผลการวิเคราะหปกติ

ใบรายงานผลหนา 3     ใบรายงานผลหนา 4

 3.5.2 ผลการวิเคราะหรายงานผิดปกติ 
         หนาที่ 1 ของใบรายงานผลการวิเคราะหจะแสดงขอมูลดังนี้ 
          - ผูเชี่ยวชาญจะระบุผลการวิเคราะหในหัวขอ Result ซึ่งระบุบนใบรายงานผล โดยจะระบุเปนขอความที่สามารถสื่อ
            ความไดเขาใจชัดเจนวา Abnormal Microarray Result ภายในกรอบขอความสีแดง
          - ระบุ ผลการวิเคราะหตามหลักการเขียน ISCN ฉบับตีพิมพ 2016 โดยขึ้นอยูกับความผิดปกติที่ตรวจพบ
          - แสดงภาพ Karyoview  เพื่อชี้บงผลการวิเคราะหบนตำแหนงของโครโมโซม  หากผิดปกติจะแสดงสัญลักษณบน
            ภาพนี้
          - แสดงการแปลการวิเคราะห
         หนาที่ 2 ของใบรายงานผลการวิเคราะหจะแสดงขอมูลดังนี้
          - ตารางแสดงผลการวิเคราะหแบบรายการ ของกลุมอาการโรคพันธุกรรมตลอดจนความผิดปกติของโครโมโซม 
          - แสดงผลการวิเคราะห Region of Homozygosity (ROH)
          - แสดงขอแนะนำอื่นๆ เพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ
         หนาที่ 3  และ 4  ของใบรายงานผลการวิเคราะหจะแสดงขอมูลวิธีการกระบวนการวิเคราะหและขอจำกัดของการวิเคราะห 
            และในหนา 4 จะแสดงขอมูลของยีนที่ไดจากการวิเคราะหผลโดยอางอิงจาก OMIM
            หมายเหตุ กรณีท่ีรายงานผลการวิเคราะหผิดปกติ หรือสาเหตุท่ีไมสามารถรายงานผลไดน้ัน จะข้ึนอยูกับความผิดปกติ 
            หรือสาเหตุที่เกิดขึ้นใดๆ เพื่อใหสามารถรายงานผลไดเฉพาะเจาะจงกับความผิดปกติที่เกิดขึ้น
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ใบรายงานผลหนา 1     ใบรายงานผลหนา 2

ใบรายงานผลหนา 3     ใบรายงานผลหนา 4

ภาพที่ 12 ตัวอยางใบรายงานผลการวิเคราะหโครโมโซมดวยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย ที่มีผลการวิเคราะหผิดปกติ
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3.6 การสนับสนุนผลการตรวจวิเคราะห
 3.6.1 กรณีรายงานผลการวิเคราะหผิดปกติ
         ก. หองปฏิบัติการจะแจงผลการวิเคราะหทันทีที่ออกผลแลวเสร็จโดยผานชองทาง โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ
             โทรศัพท โดยผานชองใดชองทางหนึ่ง เพื่อเปนการแจงแพทยหรือผูใชบริการใหทราบลวงหนาเกี่ยวกับผลการวิเคราะห
         ข. หองปฏิบัติการจะนำสงใบรายงานผลฉบับไฟลอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนกอน โดยระบุหัวเรื่องของจดหมายอิเล็กทรอนิกส
             วา  “Attention required : .....”  จากนั้นจึงนำสงใบรายงานผลฉบับจริงไปยังผูใชบริการตามชองทางที่ผูใชบริการ
             สะดวก 
         ค. ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพแลว ทางหองปฏิบัติไมสามารถแจงผลการวิเคราะหเบื้องตนไดกอนที่ผูเชี่ยวชาญจะทำ
             การสรุปผล และหองปฏิบัติการไมมีสิทธิ์ในการแจงผลการวิเคราะหแกผูปวยโดยตรงทุกกรณี 
         ง. ใบรายงานผลท่ีรายงานผลการวิเคราะหโครโมโซมผิดปกติ จะประกอบไปดวย case comment และเอกสารอธิบายเพ่ิม
             แนบทายท่ีใบรายงานผลเพ่ือแปลผล และอธิบายผลกระทบทางคลินิก ตลอดจนแนวทางการรักษาไปยังแพทยผูสงตรวจ
             หรือผูใชบริการ เพื่อเปนขอมูลประกอบในการวางแผนการรักษาหรือดูแลผูปวยตอไป ดังภาพที่ 13
 3.6.2 กรณีไมสามารถรายงานผลการวิเคราะหได
         ก. การสงตัวอยางซ้ำ หากผูใชบริการตองการสงตัวอยางเพิ่มเพื่อตรวจซ้ำ สามารถดำเนินการไดตามปกติ โดยทั้งนี้ ไมมีคา
             บริการเพิ่มเติม
         ข. การยกเลิกการดำเนินการ  (เฉพาะกรณีไมสามารถรายงานผลได)  ผูใชบริการสามารถยกเลิกการดำเนินการไดโดยทาง
             บริษัท ยินดีคืนเงินคาบริการเต็มจำนวน (กรณีชำระเงินแลว) หรือ ไมคิดคาบริการ (กรณียังไมชำระเงิน) หรือ หักลดหน้ี
             ชำระ (กรณีระบบวางบิล)

ภาพที่ 13 ตัวอยาง case comment (ซาย) และ เอกสารอธิบายเพิ่มเติม (ขวา)
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4. การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภจากเลือดแม Panorama™ Non-Invasive Prenatal Testing 
   (NIPT)
 การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงที่ทารกในครรภจะมีความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมไมวาจะเปนการมีจำนวนที่เกินหรือ
ขาดหายไปของโครโมโซมคูที่ 13, 18, 21, X และ Y โดยทำการตรวจวิเคราะหจากตัวอยางเลือดที่ไดจากแม ซึ่งมีความปลอดภัยทั้งตอแม
และทารกในครรภ และปราศจากความเสี่ยงที่จะทำใหเกิดการแทงบุตรอันเนื่องมาจากขั้นตอนการตรวจ ดวยเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห
ความหลากหลายของลำดับเบส (single nucleotide polymorphism; SNP) ที่มีรูปแบบดีเอ็นเอของแมและลูกในแตละโครโมโซมที่เปน
เอกลักษณ (SNPs pattern) จำนวน 13,392 ตำแหนง จึงทำใหวิธีดังกลาวเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปจจุบัน รวมถึงมีความแมนยำ
มากกวารอยละ 99 สำหรับการตรวจหาความผิดปกติทางดานจำนวนโครโมโซมของโครโมโซมคูที่ 13, 18 และ 21 และมีความแมนยำถึง
รอยละ 95 สำหรับความผิดปกติทางดานจำนวนของโครโมโซม X (Monosomy X หรือ Turner syndrome) นอกจากนี้พบวา การรายงาน
ผลเพศของทารกมีความถูกตองถึงรอยละ 99 โดยผูใชบริการสามารถเลือกไดวาตองการใหมีการรายงานผลเพศของทารกหรือไม และสามารถ
เลือกหองปฏิบัติการสำหรับตรวจวิเคราะหตัวอยางได  ไมวาจะเปนหองปฏิบัติการในประเทศไทย  (Panorama™  Basic Panal-Thailand) 
หรือหองปฏิบัติการในประเทศสหรัฐอเมริกา (Panorama™ Basic Panal-USA)
 นอกจากการตรวจหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในโครโมโซมคูที่ 13, 18, 21, X และ Y แลว Panorama™ NIPT ยังมี
ชองสำหรับการตรวจเพ่ิมเติมโดยเปนการตรวจการขาดหายไปของช้ินสวนโครโมโซม (microdeletion) ท่ีเปนสาเหตุของ 5 โรคพันธุกรรมดังน้ี

 1. DiGeorge syndrome (22q11.2 deletion syndrome)
 2. 1p36 deletion syndrome
 3. Cri du chat syndrome (5p-)
 4. Angelman syndrome (15q11.2 deletion maternal)
 5. Prader-Willi syndrome (15q11.2 deletion paternal)

 โดยผูใชบริการที่ตองการตรวจเพิ่มเติมเฉพาะ DiGeorge syndrome (22q11.2 deletion syndrome)  สามารถทำการเลือกใน
ชอง Panorama™  Prenatal Panel + 22q11.2 deletion  หรือหากผูใชบริการตองการตรวจแบบครอบคลุมการขาดหายไปของชิ้นสวน
โครโมโซมทั้ง 5 โรคพันธุกรรม  สามารถทำการเลือกในชอง Panorama    Extended Panel ในใบคำขอสงตรวจ Panorama™ Prenatal 
Test Requisition Form (ภาคผนวก)

ตารางที่ 5 การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภจากเลือดแม Panorama™ Non-Invasive Prenatal 
             Testing (NIPT)

การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภจากเลือดแม Panorama™ Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT)

หลักวิธีการตรวจวิเคราะห
ขอมูลของสิ่งสงตรวจ

ประเภทสิ่งสงตรวจ ปริมาตร (ml)
ใบคำขอสงตรวจ ระยะเวลาในการรายงานผล*

Targeted Sequencing 
Using SNPs

16-20 ml

หมายเหตุ
* ระยะเวลารายงานผล เริ่มนับตั้งแตเวลาที่สิ่งสงตรวจมาถึงบริษัทฯ

Thailand: 7-10 วัน
USA: 10-14 วัน

Panorama™
Prenatal Test 
Requisition Form 
(Thailand/USA)

Peripheral blood/ Streck™ Tube 
ที่บรรจุไวในกลอง Collection kit 
จำนวน 2 หลอด

TM
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4.1 ขอบงชี้ในการตรวจ
 - สตรีตั้งครรภที่มีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป ณ วันกำหนดคลอด
 - สตรีตั้งครรภที่มีประวัติครอบครัว หรือเคยมีบุตรที่มีความผิดปกติของโครโมโซม
 - สตรีตั้งครรภที่มีประวัติโครโมโซมผิดปกติแบบโรเบิรตโซเนียน (Robertsonian translocation) หรือสามีมีประวัติโครโมโซมผิดปกติ
   ในลักษณะดังกลาว
 - สตรีตั้งครรภที่ตรวจพบความผิดปกติของทารกจากการตรวจ ultrasound 
 - สตรีตั้งครรภที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับทารกในครรภจะมีความผิดปกติของโครโมโซม
 - สตรีตั้งครรภที่ไดรับดุลยพินิจจากแพทยใหทำการตรวจวิเคราะหโครโมโซมของทารกในครรภ
4.2 ขอดีของการตรวจคัดกรองหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภจากเลือดแม มีดังนี้
 - สามารถตรวจวิเคราะหความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มีความถูกตองแมนยำสูง ระดับมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา
 - สามารถตรวจไดตั้งแตอายุครรภที่ 9 สัปดาห 
 - สามารถตรวจภาวะที่โครโมโซมเพิ่มขึ้นทั้งชุดได (polyploidy) เชน Triploid (การที่มีโครโมโซมทั้งหมด 3 ชุด หรือ 69 แทง)
 - ไมมีความเสี่ยงตอทารกในครรภ เนื่องจากใชเลือดคุณแมเพียง 20 ml เทานั้น
 - สามารถทราบเพศของทารกในครรภได (ตามความสมัครใจ) ดวยความแมนยำมากกวา 99 เปอรเซ็นต
 - สามารถทราบผลการตรวจภายใน 7-10 วัน (สงตรวจประเทศไทย) และ 10-14 วัน (สงตรวจประเทศสหรัฐอเมริกา)
 - มีความผิดพลาดในการรายงานผลต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับการตรวจคัดกรองประเภทอื่นๆ
 - กรณีผลตรวจมีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันผลใหกับผูใชบริการ
   หมายเหตุ เง่ือนไขเปนไปตามท่ีบริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธ์ิสำหรับการเปล่ียนแปลง/ยกเลิกไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
   สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ตัวแทนประจำเขตหรือติดตอมายังบริษัทตามขอมูลที่ระบุไวในเอกสารนี้
4.3 ขอจำกัดของตรวจคัดกรองหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภจากเลือดแม มีดังนี้
 - การตรวจน้ีเปนการตรวจคัดกรองเพ่ือหาความผิดปกติของทารกในครรภในดานจำนวนของโครโมโซมคูท่ี 13, 18, 21, X และ Y และ
   การขาดหายไปของชิ้นสวนโครโมโซมของ 5 โรคพันธุกรรมดังกลาวขางตนเทานั้น โดยไมสามารถตรวจเจอความผิดปกตินี้ ทั้งหมด 
   100 เปอรเซ็นต และไมสามารถตรวจความผิดปกติของรูปรางของโครโมโซมดังกลาว 
 - การที่ผลออกมาวามีความเสี่ยงต่ำ หมายความวาทารกในครรภมีความเสี่ยงนอยมากที่จะมีความผิดปกติในดานจำนวนของโครโมโซม
   คูที่ 13, 18, 21, X และ Y แตไมสามารถรับรองผลไดวาโครโมโซมอื่นๆ นอกเหนือจากโครโมโซมดังกลาวขางตนจะไมมีความผิดปกติ 
   และไมสามารถยืนยันไดวาทารกในครรภจะมีโครโมโซมดังกลาว ปกติหรือวาจะไมมีปญหาอื่นๆ ในระหวางการตั้งครรภ หรือวาทารก
   ในครรภจะเกิดมาสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
 - กรณีท่ีการตรวจวิเคราะหไมสามารถรายงานผลได อาจเกิดไดจากสาเหตุตางๆ  เชน ปริมาณดีเอ็นเอของทารกมีนอยเกินไปท่ีจะสามารถ
   วิเคราะหได การเจาะเลือดท่ีไมถูกตอง ความลาชาในการขนสงส่ิงสงตรวจมายังหองปฏิบัติการ ดัชนีมวลกาย (BMI)  ของคนไขท่ีสูงเกินไป 
   หรือในกรณีท่ีมีการรายงานผลไมถูกตอง อาจมีสาเหตุมาจากมีการสลับส่ิงสงตรวจ ความผิดพลาดของหองปฏิบัติการ การผสมกันระหวาง
   เซลลปกติกับเซลลผิดปกติในทารก (mosaicism) หรือเหตุการณบางอยางที่นอกเหนือการควบคุมของทางหองปฏิบัติการ
 - กรณีที่การตรวจวิเคราะหไมสามารถรายงานผลได เนื่องมาจากปริมาณดีเอ็นเอของทารกไมเพียงพอ หรือดวยเหตุผลอื่นๆ (อัตราการ
   รายงานผลไมไดของการตรวจ Panorama™ อยูระหวาง 3-5 เปอรเซ็นต) ทางหองปฏิบัติการจะมีการแนะนำใหมีการเจาะเลือด
   เขามาใหมเพ่ือทำการวิเคราะหซ้ำ โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติมจากการสงตรวจคร้ังแรก โดยโอกาสท่ีจะไมสามารถรายงานผลการตรวจซ้ำ
   ในครั้งที่สองไดนั้น พบวาเกิดไดนอย
 - การตรวจนี้ไมสามารถรายงานผลเกี่ยวกับโครโมโซมเพศจากการใชไขบริจาคหรือแมอุมบุญ
 - การตรวจนี้ไมสามารถใชไดกับสตรีที่ตั้งครรภแฝดที่มากกวา 2 คนขึ้นไป เชน แฝด 3
 - การตรวจนี้ไมสามารถใชไดกับการตั้งครรภแฝดโดยการใชไขบริจาคหรือแมอุมบุญ
 - การตรวจนี้ไมสามารถใชไดกับสตรีที่เคยผานการผาตัดเปลี่ยนไขกระดูกมากอน
 - การตรวจนี้ไมสามารถใชไดกับสตรีที่มีการตั้งครรภแบบครรภแฝดแฝง (vanishing twin) 
 - การตรวจนี้ไมสามารถรายงานผลในกรณีมารดาและบิดามีความเกี่ยวของกันทางสายเลือดไมวาจะมากหรือนอยก็ตาม  สำหรับคูสามี
   ภรรยาที่เกี่ยวของทางสายเลือดควรปรึกษาแพทยสำหรับการตรวจดวยเทคนิคแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกวา
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ตารางที่ 6 เงื่อนไขการตรวจเพิ่มเติมของการตรวจคัดกรองหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภจากเลือดแม

เงื่อนไขในการตรวจ

ครรภเดี่ยวที่ไมใชไขบริจาค/
แมอุมบุญ

ครรภแฝดแท
(Monozygotic twins)

ครรภแฝดเทียม
(Dizygotic twins)

ครรภเดี่ยวที่เปนไขบริจาค/
แมอุมบุญ

Panorama Basic 
Thailand

Panorama Basic 
USA

Panorama 
+ 22q11.2 

Panorama 
Extended

4.4 ประเภทสิ่งสงตรวจ
 Peripheral blood โดยเก็บใน Streck™ Tube จำนวน 2 หลอด บรรจุใน Collection kit ของ Panorama™ Non-Invasive 
Prenatal Testing (NIPT) 
 ก. ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจวิเคราะห
     - ระยะเวลามาตรฐานสำหรับการรายงานผล คือ 7-10 วันทำการ สำหรับสงตรวจ Panorama™ Thailand
     - ระยะเวลามาตรฐานสำหรับการรายงานผล คือ 10-14 วันทำการ สำหรับสงตรวจ Panorama™ USA
     - กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะหพบวามีความผิดปกติ  ทางหองปฏิบัติการจะทำการรายงานผลแกผูใชบริการโดยเร็วที่สุด ผานทาง
       โทรศัพท โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส แลวจึงดำเนินการออกผลและสงใบรายงานผลตัวจริงในลำดับตอไป
 ข. วิธีเตรียมผูปวยกอนเก็บสิ่งสงตรวจ 
     - ตองเปนสตรีตั้งครรภที่มีอายุครรภตั้งแต 9 สัปดาหขึ้นไป 
     - กรณีตองการขอคำปรึกษาทางพันธุกรรมกอนการตรวจ กรุณาติดตอ บริษัทฯ เพื่อทำการนัดหมายผูเชี่ยวชาญในการใหคำปรึกษา
       ขอกำหนดในการเก็บและนำสงสิ่งสงตรวจ 
 ค. การเก็บสิ่งสงตรวจและการเก็บรักษา
     1) ตรวจสอบ Collection kit วายังไมหมดอายุ Collection kit  ท่ียังไมไดบรรจุเลือด สามารถเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 18–30 องศาเซลเซียส 
        และมีระยะเวลาหมดอายุตามที่ระบุไวขางกลอง (YYYY/MM/DD) ตามภาพดานลาง

     2) เจาะเลือดคนไขและบรรจุใสหลอดแกว (Streck™ Tube)  ที่เตรียมไวใหอยูในกลอง Collection kit  จำนวน 2 หลอด โดย
        บรรจุใหไดหลอดละ 8-10 ml (รวมทั้งหมดเปน 16-20 ml)

         - แนะนำใหใชเข็มขนาด 20 - 21 เพื่อปองกันเม็ดเลือดแดงแตกระหวางการเจาะซึ่งจะทำใหมีผลตอการวิเคราะหตัวอยางได 
           (เจาะไดทั้งแบบ syringe และ vacuum โดยไมเปดฝาหลอด) 
         - ไมแนะนำใหใช butterfly ในการเจาะอาจทำใหการไหลของเลือดชากวาปกติซึ่งอาจทำใหเลือดแข็งตัวได
         - ใชเวลาประมาณ 60 – 90 วินาทีเพื่อใหเลือดไหลเขาหลอดจนเกือบเต็ม (ประมาณ 2.5 ซม. หางจากฝาหลอด)
         - ถาเจาะครั้งแรกแลวไมสามารถไดปริมาณเลือดที่ตองการ  ใหใชหลอดใหมจากกลองใหมไดเลยเพื่อปองกันบารโคดที่กลอง
           และหลอดแกวไมตรงกัน
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    3) พลิกหลอดไปมาเบาๆ อยางนอย 10 ครั้งทันทีหลังจากการเจาะ

    4) กรอกขอมูลคนไขเปนภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุบนบัตรประชาชน ใหครบลงบนฉลากที่แปะไวบนหลอดจำนวน 2 หลอด
    5) ใสหลอดแกวบรรจุเลือดทั้ง 2 หลอดลงในถุง Lab-Loc   (Biohazard bag)
    6) นำไปวางใหอยูระหวาง gel pack สำหรับลดการกระแทกระหวางการขนสง
    7) บรรจุ gel pack ลงในซองสีเงินที่เตรียมไวให โดยลอกแถบกาวออก
    8) บรรจุซองสีเงินลงในกลองกระดาษบรรจุภัณฑ
    9) กรอกขอมูลคนไขเปนภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุบนบัตรประชาชน ลงในใบ Panorama™ Prenatal Test Requisition Form 
        ใหครบถวนทุกขอ สำหรับรูปแบบการเขียนวันที่ใหใชเปน dd:mmm:yyyy โดยเปนปคริสตศักราช (ตัวอยาง: 15 May 2017)
    10) ติดสติ๊กเกอรบารโคดที่แนบมาในกลองลงบนใบ Panorama™ Prenatal Test Requisition Form  ตรงตำแหนงที่ระบุไว 
          (ดานบนซาย)
    11) ติดสติ๊กเกอรขอมูลคนไขที่ทางโรงพยาบาลเตรียมไว  (ถามี)  บนใบ Panorama™ Prenatal Test Requisition Form  ตรง
          ตำแหนงที่ระบุไว (ดานบนขวา)
    12) ใหคนไขลงชื่อและวันที่ในเอกสารใหความยินยอมในการตรวจ (Consent form)
          หมายเหตุ บริษัทฯ ไมรับรองการรายงานผล ในกรณีผูใชบริการสงสิ่งสงตรวจเกินกำหนดระยะเวลาในการสงตรวจ
         ง. การนำสงสิ่งสงตรวจ
  - นำสงโดยเร็วที่สุด 
  - สิ่งสงตรวจตองสงพรอมกับใบคำขอสงตรวจ  Panorama™ Prenatal Test Requisition Form  โดยกรอกขอมูลเปน
               ภาษาอังกฤษ (ตามบัตรประชาชน) กรอกรายละเอียดครบถวนตามหัวขอที่กำหนดในใบคำขอสงตรวจ  และลงลายมือ
               ยินยอมจากผูรับการตรวจลงในเอกสารใหความยินยอมการตรวจ Consent Form 
               หมายเหตุ กรณีส่ิงสงตรวจติดฉลากไมชัดเจนหรือไมมีใบคำขอสงตรวจ หรือใบคำขอสงตรวจไมชัดเจน  บริษัทฯจะไมออก
               ใบรายงานผลจนกวาจะไดรับการติดตอเพื่อยืนยันความถูกตองของการจัดเก็บสิ่งสงตรวจหรือเมื่อไดรับขอมูลเพียงพอ
  - การแชเย็น Gel pack ในหนารอนของประเทศไทย  ผูใชบริการควรแชเย็น Gel pack ท่ีบรรจุในชุด Collection kit 
               กอนท่ีจะทำการเก็บตัวอยาง  และเม่ือทำการเจาะเลือดเสร็จแลว ใหนำ Gel pack น้ันมาบรรจุในซองสีเงินตามปกติ
  - กรณีผูใชบริการอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถโทรแจงกับทางบริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมพนักงานไปรับ
               สิ่งสงตรวจ ณ สถานรับบริการ โดยสามารถแจงไดตั้งแตเวลา 08.30 น.–17.30 น.
  - กรณีผูใชบริการอยูในพื้นที่ตางจังหวัด สามารถโทรแจงกับทางบริษัทฯ  เพื่อประสานงานใหบริษัทขนสงไปรับสิ่งสงตรวจ
               จากสถานรับบริการมายังบริษัทฯ โดยสามารถแจงไดตั้งแตเวลา 08.30 น.–17.30 น.
         จ. เกณฑการยอมรับและการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
  I. สิ่งสงตรวจไมมีขอมูล มีขอมูลไมถูกตอง หรือมีขอมูลไมครบถวน 
     - สิ่งสงตรวจที่ไมมีการติดฉลากระบุตัวผูปวย เชน ไมมีชื่อ นามสกุล
     - หลอดบรรจุเลือดมีรหัสแตกตางจากใบขอสงตรวจ
     - ใบคำขอสงตรวจกรอกรายละเอียดไมถูกตอง ไมชัดเจน หรือกรอกขอมูลไมครบถวน เชน ไมมีช่ือ นามสกุล ไมมีการระบุ
                  รายละเอียดผูสงตรวจ สถานที่สงตรวจ  หรือการตรวจวิเคราะหที่ตองการหรือสงตรวจผิดประเภทการตรวจ  ซึ่งไมอยู
                  ในขอบขายรายการใหบริการของบริษัทฯ
     - ไมมีใบคำขอสงตรวจแนบมากับสิ่งสงตรวจ หรือไมมีสิ่งสงตรวจมาพรอมกับใบคำขอสงตรวจ

®
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  II. ลักษณะสิ่งสงตรวจไมเหมาะสม
     - Collection kit หมดอายุ
     - ตัวติดตามอุณหภูมิ (Temperature strip) เปลี่ยนเปนสีเทาเขมหรือดำ
     - สิ่งสงตรวจที่มาถึงบริษัทและพบวาเจาะไวนานเกิน 4 วัน สำหรับสงตรวจ Panorama USA และเกิน 5 วัน สำหรับ
       สงตรวจ Panorama Thailand
     - สิ่งสงตรวจที่จัดเก็บไมถูกตอง เชน จัดเก็บในภาชนะอื่น ที่ไมใช Streck™ Tube
     - สิ่งสงตรวจที่แชแข็ง หรือแชเย็น
     - สิ่งสงตรวจที่แข็งตัวเปนลิ่ม หรือเกิดภาวะ clot ทั้งแบบ complete และ partial clot
     - ภาชนะที่ใสสิ่งสงตรวจแตก หกเลอะเทอะ ไมปดจุก จุกหาย หรือปดฝาภาชนะไมแนน 
     - เลือดที่เกิด hemolysis สำหรับเลือดที่มี hemolysis มากจนเห็นไดชัดเจน (complete hemolysis) จะถูกปฏิเสธ
       การรับสิ่งสงตรวจและขอใหจัดเก็บสิ่งสงตรวจใหมอีกครั้ง ในกรณีที่เลือดมี hemolysis เล็กนอยถึงปานกลาง 
       (partial hemolysis)  หองปฏิบัติการอาจพิจารณาทำการตรวจวิเคราะหใหตามความเหมาะสม และจะบันทึกไวใน
       ใบคำขอสงตรวจหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใหทราบประวัติของสิ่งสงตรวจ
     - เลือดท่ีมีปริมาณนอยกวาท่ีกำหนด (รวมท้ังสองหลอดไมถึง 16 ml)  หากเปนกรณีจำเปน หองปฏิบัติการอาจพิจารณา
       ทำการตรวจวิเคราะหใหตามความเหมาะสม และจะบันทึกไวในใบคำขอสงตรวจหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใหทราบ
       ประวัติของสิ่งสงตรวจ 
     - พลาสมาที่ไดหลังจากขั้นตอนการปนเลือดมีปริมาตรนอยกวา 6 ml
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ภาพที่ 15 รายงานผลปกติของ Panorama™ Basic Panal-Thailand (ซาย) และ Panorama™ Basic Panal-USA (ขวา)

ภาพที่ 14 รายงานผลปกติของ Panorama™ Prenatal Panel + 22q11.2 deletion (ซาย) และ Panorama™ Extended Panel (ขวา)

4.5 การรายงานผลการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภจากเลือดแม
 4.5.1 ผลการวิเคราะหรายงานเปนความเสี่ยงต่ำ (low risk)
         ความเสี่ยงต่ำ (low risk) หมายถึง มีความเสี่ยงต่ำที่ทารกในครรภจะมีความผิดปกติของบนโครโมโซมที่ตรวจสามารถแบงออกเปน
         1. ความเส่ียงต่ำท้ังหมดทุกโครโมโซมท่ีตรวจ หมายถึง มีความเส่ียงต่ำท่ีทารกในครรภจะมีความผิดปกติในดานจำนวนของโครโมโซม
            ที่ตรวจ ดังภาพที่ 15 และ 16 
         2. ความเสี่ยงต่ำ ยกเวนในบางโครโมโซมที่ไมสามารถออกผลได หมายถึง มีความเสี่ยงต่ำที่ทารกในครรภจะมีความผิดปกติในดาน
            จำนวนโครโมโซมที่ตรวจตามที่ระบุ แตมีบางโครโมโซมที่ออกผลไมได
         3. สำหรับการตรวจ Panorama™  Extended Panel ซ่ึงเปนการตรวจท่ีครอบคลุมการขาดหายไปของช้ินสวนโครโมโซมท้ัง 5 โรค
            พันธุกรรม อาจพบการรายงานผลท่ีแสดงความเส่ียงต่ำ แตพบวาโครโมโซมตำแหนงท่ีตรวจ Angelman syndrome แสดงคาเปน 
            risk unchanged โดยอาจเกิดจากการที่สิ่งสงตรวจมีปริมาณดีเอ็นเอของทารกนอยกวา 7 เปอรเซ็นต ซึ่งทางบริษัทฯ ไมได
            สนับสนุนเพิ่มเติมใดๆ สำหรับกรณีผลตรวจ Angelman syndrome ดังกลาว
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 4.5.2 ผลการวิเคราะหรายงานเปนความเสี่ยงสูง (high risk)
         ความเสี่ยงสูง (high risk) หมายถึง มีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภจะมีความผิดปกติของโครโมโซม สามารถแบงออกเปน
         1. ความเสี่ยงสูงของโครโมโซมคูที่ 13 (Trisomy 13) หมายถึง มีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภจะมีโครโมโซมคูที่ 13 เกินมา 
             ซึ่งเปนสาเหตุของความผิดปกติทางพันธุกรรมในกลุมของ Patau syndrome 
         2. ความเส่ียงสูงของโครโมโซมคูท่ี 18 (Trisomy 18)  หมายถึง มีความเส่ียงสูงท่ีทารกในครรภจะมีโครโมโซมคูท่ี 18 เกินมา 
             ซึ่งเปนสาเหตุของความผิดปกติทางพันธุกรรมในกลุมของ Edward syndrome
         3. ความเสี่ยงสูงของโครโมโซมคูที่ 21 (Trisomy 21) หมายถึง มีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภจะมีโครโมโซมคูที่ 21 เกินมา 
             ซึ่งเปนสาเหตุของความผิดปกติทางพันธุกรรมในกลุมของ Down syndrome
         4. ความเสี่ยงสูงของโครโมโซม X (Monosomy X)  หมายถึง มีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภจะมีโครโมโซม X ขาดหายไป
             ซึ่งเปนสาเหตุของความผิดปกติทางพันธุกรรมในกลุมของ Turner syndrome
         5. ความเสี่ยงสูงแบบ Triploidy X หมายถึง มีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภจะมีโครโมโซม 3 ชุด หรือมีโครโมโซม 69 แทง 
             ซึ่งเปนสาเหตุของความผิดปกติทางพันธุกรรมในกลุมของ Triple X syndrome
         6. ความเส่ียงสูงของ 22q11.2 deletion หมายถึง มีความเส่ียงสูงท่ีทารกในครรภจะมีการขาดหายไปของโครโมโซมคูท่ี 22 
             ตำแหนง q11.2 ซึ่งเปนสาเหตุของความผิดปกติทางพันธุกรรมในกลุมของ DiGeorge syndrome 
         7. ความเสี่ยงสูงของ 1p36 deletion  หมายถึง มีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภจะมีการขาดหายไปของโครโมโซมคูที่ 1 
             ตำแหนง p36 ซึ่งเปนสาเหตุของความผิดปกติทางพันธุกรรมในกลุมของ 1p36 deletion syndrome
         8. ความเสี่ยงสูงของ Chi du chat  หมายถึง มีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภจะมีการขาดหายไปของโครโมโซมคูที่ 5 
             ตำแหนง p15.2 ซึ่งเปนสาเหตุของความผิดปกติทางพันธุกรรมในกลุมของ Cri du chat syndrome
         9. ความเส่ียงสูงของ Angelman หมายถึง มีความเส่ียงสูงท่ีทารกในครรภจะมีการขาดหายไปของโครโมโซมคูท่ี 15 ท่ีไดจากแม 
             ตำแหนง q11-13 ซึ่งเปนสาเหตุของความผิดปกติทางพันธุกรรมในกลุมของ Angelman syndrome
         10. ความเสี่ยงสูงของ Prader-Willi  หมายถึง มีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภจะมีการขาดหายไปของโครโมโซมคูที่ 15 
             ที่ไดจากพอ ตำแหนง q11-13 ซึ่งเปนสาเหตุของความผิดปกติทางพันธุกรรมในกลุมของ Prader-Willi syndrome
         11. ความเสี่ยงสูงที่ไมสามารถออกผลได  อาจเกิดมาจากการตั้งครรภชนิดแฝดและมีตัวออนหนึ่งตัวที่หยุดการเจริญเติบโต
             หรือเสียชีวิตขณะตั้งครรภไปแลว (Vanishing twin)  หรือการตั้งครรภแฝด (multiple gestation) หรือหากเปน
             การต้ังครรภเด่ียวก็มีความเส่ียงท่ีทารกในครรภจะมีโครโมโซมผิดปกติชนิด Triploid (กลุมอาการท่ีเกิดจากการมีโครโมโซม 3 ชุด 
             หรือโครโมโซม 69 แทง) 

ภาพที่ 15 ตัวอยางใบรายงานผลความเสี่ยงสูง
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 4.5.3 ไมสามารถรายงานผลการวิเคราะห สาเหตุอาจจะเกิดไดจาก
         1. ปริมาณดีเอ็นเอของทารกไมเพียงพอในการตรวจ (Insufficient fetal fraction) 
         2. รูปแบบดีเอ็นเอของทารกท่ีไมสามารถแปลผลได เน่ืองจากมีรูปแบบดีเอ็นเอนอกเหนือจากไปจากฐานขอมูลของการตรวจ
             ดวยวิธี Panorama™
         3. รูปแบบดีเอ็นเอของทารกที่ไมสอดคลองกับมารดา อาจเนื่องมาจากการตั้งครรภแทนหรือแมอุมบุญ 
         4. ความผิดพลาดของหองปฏิบัติการ 

4.6 การสนับสนุนผลการตรวจวิเคราะห
 4.6.1 กรณีรายงานผลการวิเคราะหวามีความเสี่ยงต่ำ แตบางโครโมโซมไมสามารถรายงานผลได
         - หากผูใชบริการประสงคที่จะตรวจซ้ำ ทางบริษัทฯ ยินดีทำการตรวจซ้ำใหอีกหนึ่งครั้งโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม โดย
           ไมรับประกันการรายงานผล
         - หากผูใชบริการไมประสงคที่จะตรวจซ้ำ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะสนับสนุนการตรวจวิเคราะหดวยเทคนิค karyotype 
           จากน้ำคร่ำหรือเลือดทารก  โดยไมคิดคาใชจายในสวนของหองปฏิบัติการ และขอใหแพทยเจาของไขตรวจสอบ
           ประวัติการตั้งครรภของคนไขอยางละเอียด พรอมกับการอัลตราซาวดเพิ่มเติม  เพื่อนำขอมูลที่ไดมาประกอบ
           การวินิจฉัยรวมกับผลการตรวจนี้
 4.6.2 กรณีรายงานผลการวิเคราะหวามีความเสี่ยงต่ำ แตพบ risk unchanged บนตำแหนงของ Angelman
         - ทางบริษัทฯ ไมแนะนำใหตรวจอีกครั้งเมื่อมีอายุครรภมากขึ้น
 4.6.3 กรณีรายงานผลการวิเคราะหวามีความเสี่ยงสูง แตไมสามารถรายงานผลในโครโมโซมอื่นได
         - อันเนื่องมาจากการตั้งครรภชนิดแฝดและมีตัวออนหนึ่งตัวที่หยุดการเจริญเติบโต  หรือเสียชีวิตขณะตั้งครรภไปแลว 
           (Vanishing twin)  หรือการตั้งครรภแฝด (multiple gestation)  หรือหากเปนการตั้งครรภเดี่ยวก็มีความเสี่ยงที่
           ทารกในครรภจะมีโครโมโซมผิดปกติชนิด Triploid (กลุมอาการท่ีเกิดจากการมีโครโมโซม 3 ชุด หรือโครโมโซม 69 แทง) 
           ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดเงินเต็มจำนวนและไมคืนเงินคาบริการ
         - สำหรับผลที่แสดงวาเปน Vanishing twin  หากผูใชบริการที่มีประวัติ Vanishing twin ประสงคที่จะเลือกตรวจ
           วินิจฉัยกอนคลอด  เชน การเจาะน้ำคร่ำ  หรือตรวจวินิจฉัยหลังคลอดโดยใชเลือดของทารกหลังคลอด ทางบริษัทฯ 
           ยินดีที่จะสนับสนุนการตรวจวิเคราะหนี้  โดยสามารถสงตัวอยางมารับบริการที่บริษัทฯ ได  โดยไมคิดคาใชจายใน
           การตรวจวิเคราะหนี้ (เฉพาะคาตรวจวิเคราะหดวยเทคนิค Karyotype และ/หรือ QF-PCR) 

ภาพที่ 16 ตัวอยางใบรายงานผลที่ไมสามารถรายงานผลได
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         - การตั้งครรภเดี่ยวตามธรรมชาติ ทางบริษัทฯ ขอใหแพทยเจาของไขตรวจสอบประวัติการตั้งครรภของคนไขอยางละเอียด 
           รวมกับการทำอัลตราซาวดเพ่ิม เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาเขาวินิจฉัยรวมกับผลการตรวจน้ี เพ่ือท่ีแพทยจะไดวางแผนการติดตาม
           ผลไดอยางถูกตอง  และทางบริษัทแนะนำใหทำการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดเพื่อยืนยันผล  เชน การเจาะน้ำคร่ำ  โดยทาง
           บริษัทฯ ยินดีที่จะสนับสนุนคาใชจายสำหรับการตรวจยืนยันผล เชน การเจาะน้ำคร่ำ การตรวจชิ้นเนื้อรก การตรวจเลือด
           จากสายสะดือหรือการตรวจหลังคลอด โดยมีวงเงินสนับสนุนใหตามจริงหรือไมเกิน 20,000 บาท
 4.6.4 กรณีรายงานผลการวิเคราะหไมสามารถออกผลไดเนื่องจากปริมาณดีเอ็นเอของทารกไมเพียงพอในการตรวจ 
         (Insufficient fetal fraction)
         - ทางบริษัทฯ สนับสนุนการตรวจครั้งที่สอง โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม
 4.6.5 กรณีรายงานผลการวิเคราะหไมสามารถออกผลไดเนื่องจากปริมาณดีเอ็นเอของทารกไมสามารถแปลผลได
         - ทางบริษัทฯ ยินดีคืนคาบริการใหเต็มจำนวน
 4.6.6 กรณีรายงานผลการวิเคราะหไมสามารถออกผลไดเนื่องจากรูปแบบดีเอ็นเอของทารกที่ไมสอดคลองกับมารดา
         - ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  แตทางบริษัทฯ  ยินดีที่จะสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยกอนคลอด  เชน การเจาะ
           น้ำคร่ำ  หรือตรวจวินิจฉัยหลังคลอดโดยใชเลือดของทารกหลังคลอด  โดยสามารถสงตัวอยางมารับบริการที่บริษัทฯ ได 
           โดยไมคิดคาใชจายในการตรวจวิเคราะหนี้ (เฉพาะคาตรวจวิเคราะหดวยเทคนิค Karyotype และ/หรือ QF-PCR)
 4.6.7 กรณีรายงานผลการวิเคราะหไมสามารถออกผลไดเนื่องจากความผิดพลาดของหองปฏิบัติการ 
         - ทางบริษัทฯ สนับสนุนการตรวจครั้งที่สอง

4.7 การดำเนินการเมื่อมีการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
 1. กรณีส่ิงสงตรวจไมมีขอมูล มีขอมูลไมถูกตอง หรือมีขอมูลไมครบถวน ดังขอ 1 ของเกณฑการปฏิเสธส่ิงสงตรวจ หองปฏิบัติการ
    อาจพิจารณาทำการตรวจวิเคราะหใหตามความเหมาะสม  ในกรณีที่ขาดขอมูลที่สำคัญ  หรือไมมีการระบุตัวผูปวย  หรือสงผิด
    ประเภทการตรวจซึ่งไมอยูในรายการใหบริการของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะติดตอกลับผูใชบริการเพื่อแจงใหทราบหรือขอขอมูล
    เพ่ิมเติม หากผูใชบริการไมสามารถใหขอมูลเพ่ิมเติม หรือขอมูลท่ีถูกตองได ทางบริษัทฯจะดำเนินการปฏิเสธส่ิงสงตรวจ โดยออก
    เอกสารแจงส่ิงสงตรวจท่ีไมเหมาะสมตอการวิเคราะห ระบุในชอง ปฏิเสธส่ิงสงตรวจ และสงส่ิงสงตรวจคืนผูใชบริการ หรือทำลาย
    สิ่งสงตรวจตามที่ผูใชบริการตองการ
 2. กรณีสิ่งสงตรวจเก็บไวนานเกินเวลาที่กำหนด  หรือมีปริมาณนอยกวาที่กำหนดตามเกณฑการปฏิเสธสิ่งสงตรวจเพิ่มเติมของสิ่ง
    สงตรวจแตละประเภท  หรือสิ่งสงตรวจไมเหมาะสม  ดังขอ 2 ของเกณฑการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ  หองปฏิบัติการอาจพิจารณา
    ทำการตรวจวิเคราะหใหตามความเหมาะสม และจะบันทึกไวในใบคำขอสงตรวจหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใหทราบประวัติของ
    สิ่งสงตรวจ จากนั้นทางบริษัทฯ จะออกเอกสารแจงสิ่งสงตรวจที่ไมเหมาะสมตอการวิเคราะห ระบุในชองตรวจวิเคราะหตามใบ
    คำขอสงตรวจแบบมีเง่ือนไข แกผูใชบริการและแจงผูใชบริการทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกสพนักงานสงเอกสาร หรือโทรศัพท 
 3. กรณีสิ่งสงตรวจไมเหมาะสม  ดังขอ 2 ของเกณฑการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ  หรือตามเกณฑการปฏิเสธสิ่งสงตรวจเพิ่มเติมของสิ่ง
    สงตรวจแตละประเภท  และหองปฏิบัติการพิจารณาแลววาไมสามารถทำการตรวจวิเคราะหได หรือมีความเสี่ยงที่จะวิเคราะห
    ไมไดสูง  ทางบริษัทฯจะติดตอกลับผูใชบริการเพื่อแจงใหทราบ  และออกเอกสารแจงสิ่งสงตรวจที่ไมเหมาะสมตอการวิเคราะห 
    ระบุในชอง ปฏิเสธสิ่งสงตรวจ และสงสิ่งสงตรวจคืนผูใชบริการ หรือทำลายสิ่งสงตรวจตามที่ผูใชบริการตองการหากผูใชบริการ
    ยืนยันใหดำเนินการตรวจวิเคราะหในกรณีสิ่งสงตรวจที่หองปฏิบัติการพิจารณาแลววามีความเสี่ยงที่จะวิเคราะหไมไดสูง  ทาง
    บริษัทฯ  จะออกเอกสารแจงสิ่งสงตรวจที่ไมเหมาะสมตอการวิเคราะหระบุในชอง  ตรวจวิเคราะหตามใบคำขอสงตรวจแบบมี
    เงื่อนไข แกผูใชบริการ และถือวาผูใชบริการยอมรับกับความเสี่ยงนี้
 4. สิ่งสงตรวจที่ไดรับการปฏิเสธ ซึ่งสามารถจัดเก็บใหมไดโดยไมมีผลกระทบตอผูปวยและการแปลผล ทางบริษัทจะขอใหเก็บใหม
    อีกครั้ง  โดยเมื่อผูใชบริการดำเนินการสงสิ่งสงตรวจกลับมาใหม  พนักงานธุรการจะลงทะเบียนสิ่งสงตรวจโดยใชเลขชี้บงสิ่งสง
    ตรวจเดิมในคร้ังแรกท่ีสง และมีตัวอักษร (R) กำกับ (R ยอมาจาก Repeat) ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เร่ืองการรับส่ิงสงตรวจ 
    



รายการตรวจวิเคราะหที่ใหบริการเพิ่มเติม
(นอกเหนือจากการตรวจของหองปฏิบัติการ)
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1. การวิเคราะหโครโมโซมดวยเทคนิค FISH 
2. การตรวจวิเคราะหธาลัสซีเมีย
3. การตรวจวิเคราะหโรคพันธุกรรมอื่นๆ
 - Cardiology     - Connective tissue disorders
 - Dermatology     - Endocrinology
 - ENT      - Gastroenterology
 - Haematology     - Haemato-Oncology
 - Immunology     - Metabolism disorders
 - Nephrology     - Neurology
 - Oncology     - Ophthalmology
 - Prenatal     - Prenatal/Postnatal
 - Rare inherited disorders    - Skeletal dysplasia
 - Additional options for testing

หมายเหตุ 
 1. รายการดังกลาวนี้  มิไดดำเนินการตรวจวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ เซ็นเตอร จำกัด 
ซึ่งทางบริษัทฯจะดำเนินการสงตอไปยัง หองปฏิบัติการของบริษัทฯที่รับตรวจตอ
 2. ใหใชใบคำขอสงตรวจ Pre-natal Analysis Request Form หรือ Post-natal Analysis Request Form เชนเดียวกัน
กับการตรวจ Karyotype และผูใชบริการตองทำการระบุความผิดปกติ หรือโรคที่ตองการตรวจใหชัดเจนในใบคำขอสงตรวจ

ติดตอสอบถามและสถานที่รับสิ่งสงตรวจ
 บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ เซ็นเตอร จำกัด
 65/18 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 
 โทรศัพท 02-690-0063, 086-306-2084 
 โทรสาร 02-690-0064

วันทำการของหองปฏิบัติการ 
 ทุกวัน เปดทำการเวลา 08.30 น. – 17.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ
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Specimen received:         1 Tube        2 Tubes        3 Tubes   Volume:            ml,           ml,           ml

Appearance:                Normal                Complete Hemolysis                Partial Hemolysis                Complete Clot                Partial Clot         

Temperature Monitoring System :             Pass                       Fail   

Date received:                                     Time received :                                            Scientist: 

                               Page 1 of 1  

1. PATIENT INFORMATION

2. HOSPITAL / CLINIC INFORMATION

 

 

                         
 
 

 

 
 
 Form must be filled out in English only (กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด)  

Case Number:   

5. LABORATORY USE ONLY

NEXT GENERATION NIPT

Collection kit barcode
(พื้นที่ติดบารโคิดชุดเก็บตัวอยาง)

Hospital Sticker 
(พื้นที่ติดสติกเกอรโรงพยาบาล)

www.bccgroup-thailand.com/panorama

3. SCREENING OPTION

4. TEST OPTION

Patient’s Name (ชื่อคนไข) :         H.N. :  

DOB (วันเกิด) : (dd:mm:yyyy) Weight(น้ำหนัก)  Kg(กิโลกรัม) Height(สวนสูง) Cm(ซม.) 

Gestational Age(อายุครรภ)   weeks(สัปดาห) days(วัน) (Gestational Age must be greater than 9 weeks 0 days / อายุครรภตองไมนอยกวา 9 สัปดาห 0 วัน)

Blood Draw Date(วันที่เก็บตัวอยาง) (dd:mm:yyyy) Time(เวลา) (hh:mm)

Hospital / Clinic (โรงพยาบาล/คลินิก) Ordering Doctor(แพทยผูสั่ง) 

Tel.(โทรศัพท)Email(อีเมล) 

3.1 IVF conceived pregnancy (คนไขไดตั้งครรภโดยใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธ เชน การทำ IVF หรือไม) 

Age of Mother at egg retrieval (อายุของมารดาขณะเก็บไข) 

3.2 Is this a twin pregnancy ? (คนไขไดตั้งครรภแฝดหรือไม)

 
3.3 Does the patient have a surrogate or egg donor pregnancy ?

22q is not available for dizygotic twins or egg donors. Extended panel is not available for twins or egg donors. For twin or surrogate pregnancies, check all

that apply. We do NOT accept vanished twin, higher order multiple gestation pregnancies, or twins conceived using a surrogate or egg donor. 

(ทางบริษัทไมรับตัวอยางที่เปน vanished twin หรือเปนครรภแฝดที่มากกวา 2 คนเปนตนไปหรือครรภแฝดที่เกิดจากการใชไขบริจาคหรือแมอุมบุญ)

(คนไขไดตั้งครรภเปนแมอุมบุญหรือตั้งครรภโดยใชไขบริจาคหรือไม)

PANORAMA PRENATAL PANEL (chromosomes 13, 18, 21, X&Y ; Triploidy) 

PANORAMA PRENATAL PANEL + 22q11.2 DELETION (Chromosomes 13, 18, 21, X&Y ; Triploidy ; 22q11.2 deletion) 

PANORAMA EXTENDED PANEL 
(Chromosomes 13, 18, 21, X & Y; Triploidy; 22q11.2 deletion; 1 p36 deletion; Cri du chat, Angelman & Prader - willi syndrome) 

The patient would like to have the sex of the fetus included in the report. Yes(ใช) NO(ไม)
(คนไขตองการใหรายงานเพศของทารกในครรภในใบรายงานผล)

No(ไม) 

No(ไม) Yes - Monochorionic(ใช-รกเดี่ยว) Yes-Dichorionic(ใช-รกคู) Yes-Unsure(ใช-ไมแนใจ)

Yes(ใช)

Yes(ใช)No(ไม)

USA.Thailand

N/A Collection kit lot : Tube Exp :

Panorama–Requisition Form (BCC-19-F-0201 Rev.00)
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จุดประสงคของการตรวจ/ Purpose of the test :

NEXT GENERATION NIPT

Page 1 of 2 Panorama Prenatal Test-Consent Form-BCC-19-F-0202.01 Rev.00

Bangkok Cytogenetics Center Co., Ltd. 

65/18 Soi. Vibhavadi-Rangsit 16/6, Vibhavadi-Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

T +66 2 690 0063, F +66 2 690 0064, M +66 86 306 2084, Email: info@bccgroup-thailand.com, Website: www.bccgroup-thailand.com

(Arthur Robinson & Mary G Linden, 1993, Clinical Genetics Handbook, Second Edition, Cambridge, Mass, Blackwell Scientific Publication)

(Gene Reviews: www.genereviews.org)

“High Risk” Result

“Low Risk” Result

เอกสารใหความยินยอมการตรวจ
(Consent Form)

                 Panorama    Non-Invasive Prenatal Test คือการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของทารกในครรภเพื่อหาความผิดปกติของโครโมโซมโดยทำการตรวจจากเลือดมารดาโดยไมมี

ความเสี่ยงกับทารกในครรภ โดยการตรวจนี้จะรายงานคาความเสี่ยงที่ทารกในครรภจะมีจำนวนโครโมโซมเกินหรือขาดของโครโมโซมคูที่ 13, 18, 21, X หรือ Y รวมทั้งความผิดปกติประเภท 

Microdeletion (หากเลือกตรวจดวย)โดยจะทำการวิเคราะห DNA ของรกที่หลุดเขามาปะปนอยูในกระแสเลือดมารดาสามารถตรวจไดตั้งแตอายุครรภ 9 สัปดาหเปนตนไป เทคนิคการตรวจ

คัดกรองนี้มีความแมนยำมากกวารอยละ 99 สําหรับการตรวจหาความผิดปกติทางดานจำนวนของโครโมโซมคูที่ 13, 18 และ 21 และแมนยําประมาณรอยละ 92 สำหรับความผิดปกติทาง

ดานจำนวนของโครโมโซม X (Monosomy X หรือ Turner syndrome)

TM 

ตารางแสดงขอมูลความผิดปกติของโครโมโซมประเภทตางๆที่สามารถวิเคราะหไดโดย PanoramaTM

Trisomy 21

Trisomy 18

Trisomy 13

Monosomy X

Triploidy

เกิดจากการมีโครโมโซมแหงที่ 21 เกินมา 1 แทง หรือที่เรียกวา กลุมอาการดาวน (Down syndrome) เปนความผิดปกติที่พบเจอไดบอยที่สุด มีผลตอสติปญญาและความสามารถใน
การเรียนรูลาชา มีไอคิวเฉลี่ยอยูที่ 50 เด็กที่มีกลุมอาการเหลานี้อาจมีความผิดปกติของหัวใจ และอวัยวะอื่นๆ เด็กบางกลุมอาจจะมีปญหาเรื่องการมองเห็นและการไดยินดวย

เกิดจากการมีโครโมโซมแทงที่ 18 เกินมา 1 แทง หรือที่เรียกวา Edwards syndrome มีผลตอสติปญญาและความสามารถในการเรียนรูอยางรุนแรงและมีความผิดปกติของอวัยวะอื่นๆ 
รวมอยูดวย เด็กที่มีกลุมอาการเหลานี้สวนใหญมักเสียชีวิตระหวางการตั้งครรภหรือขณะคลอด สําหรับเด็กที่คลอดออกมาแลวมักมีชีวิตอยูไดไมเกิน 1 ป

เกิดจากการมีโครโมโซมแทงที่ 13 เกินมา 1 แทง หรือที่เรียกวา Patau Syndrome มีผลตอสติปญญาและความสามารถในการเรียนรูอยางรุนแรงและมีความผิดปกติของอวัยวะอื่นๆที่ 
รุนแรงมากรวมอยูดวย เด็กที่มีกลุมอาการเหลานี้สวนใหญมักเสียชีวิตระหวางการตั้งครรภหรือขณะคลอด สำหรับเด็กที่คลอดออกมาแลวมักมีชีวิตอยูไดไมเกิน 1 ป

เกิดจากการมีโครโมโซม X ขาดไป 1 แทง หรือที่เรียกวา Turner Syndrome กลุมอาการนี้เกิดขึ้นไดกับเด็กผูหญิงเทานั้น ทำใหรูปรางเตี้ยกวาผูหญิงทั่วไป เด็กบางคนจะมีความผิดปกติที่ 
หัวใจหรือที่ไตรวมดวย บางครั้งพบวามีปญหาพัฒนาลาชารวมดวย เด็กผูหญิงที่มีความผิดปกติชนิดนี้มักไดรับฮอรโมนเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโต และเมื่อโตเปนผูใหญมักจะเปนหมัน

เกิดจากการมีโครโมโซมเกินมาหนึ่งแหงสําหรับทุกๆโครโมโซม เด็กสวนใหญมักเสียชีวิตระหวางการตั้งครรภ สำหรับเด็กที่คลอดออกมาแลวมักมีชีวิตอยูไดไมเกิน 1 ป สตรีมีครรภที่เด็ก
ในครรภมีความผิดปกติชนิดนี้มีความเสี่ยงกับอาการตางๆ เชน ปวดหัวอยางรุนแรง เลือดออกมากกวาปกติ หรือโรคที่เกี่ยวของกับรก

ตารางแสดงขอมูลความผิดปกติของโครโมโซมประเภท Microdeletion Panel:

22q11.2 deletion syndrome

(DiGeorge syndrome )

กลุมอาการนี้เกิดจากการที่ชิ้นสวนเล็กๆ ขาดหายไปบนโครโมโซมคูที่ 22 หรือเรียกอีกอยางวา ดิจอรจ ซินโดรม สามารถพบได 1 ใน 2,000 ของทารกแรกเกิด อาการและ 
ความรุนแรงนั้นมีไดหลายรูปแบบ รวมถึงการมีปญหาดานการพัฒนาการทางสติปญญา การพูด การเรียนรูลาชา รวมทั้งความผิดปกติประเภทออทิสติกได เด็กที่มีความ 
ผิดปกติของดิจอรจ ซินโดรมอาจมีระบบภูมิคุมกันในรางกายต่ำ ระดับแคลเซียมในรางกายต่ำ เพดานปากแหวง และปญหาที่เกี่ยวกับหัวใจ

1p36 deletion syndrome

กลุมอาการนี้เกิดจากการที่ชิ้นสวนเล็กๆ ขาดหายไปบนโครโมโซมคูที่ 1 หรือเรียกอีกอยางวา Monosomy 1p36 สามารถพบได 1 ใน 5000 ของทารกแรกเกิด เด็กที่มี
ความผิดปกติชนิดนี้ มักมีความพิการทางสติปญญาขั้นปานกลางถึงรุนแรงและเด็กสวนใหญมีความผิดปกติของหัวใจ บางคนอาจตองการการบําบัดทางกายภาพเพื่อ
ชวยพัฒนาเรื่องกลามเนื้อออนแรง ประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กที่มีกลุมอาการนี้ มีอาการชักและ/หรือปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม เด็กบางคนอาจไมไดยินและ / หรือสูญเสีย 
การมองเห็นได

Cri du chat syndrome 
กลุมอาการนี้เกิดจากการที่ชิ้นสวนเล็กๆ ขาดหายไปบนโครโมโซมคูที่ 5 หรือเรียกอีกอยางวา 5p deletion (5p-) syndrome สามารถพบได 1 ใน 20,000 ของทารกแรก
เกิด เด็กที่เกิดมาพรอมกับกลุมอาการนี้ มักมีขนาดสมองและขนาดหัวเล็กมากกวาเด็กทั่วไป  พวกเขามักจะมีปญหาดานการหายใจและระบบทางเดินอาหาร  เด็กที่มี
ความผิดปกติชนิดนี้ จะมีความบกพรองทางสติปญญาอยางรุนแรง

Angelman syndrome
กลุมอาการนี้เกิดจากการที่ชิ้นสวนเล็กๆ ขาดหายไปบนโครโมโซมคูที่ 15 สามารถพบได 1 ใน 12,000 ของทารกแรกเกิด ทารกที่มีกลุมอาการนี้มักมีปญหาเรื่องระบบ 
ทางเดินอาหารและกลามเนื้อออนแรง มีความพิการทางสติปญญาอยางรุนแรง สวนใหญมีขนาดสมองและขนาดหัวที่เล็กกวาปกติ บางคนมีอาการชัก เด็กสวนใหญจะมี
ปญหาการพัฒนาดานการพูด

Prader-Willi syndrome
กลุมอาการนี้เกิดจากการที่ชิ้นสวนเล็กๆ ขาดหายไปบนโครโมโซมคูที่ 15 สามารถพบได 1 ใน 10,000 ทารกที่มีกลุมอาการนี้มักมีปญหาจะมีกลามเนื้อออนแรงและ 
ปญหาระบบทางเดินอาหาร มีความบกพรองดานสติปญญาและมีปญหาทางดานพฤติกรรม สวนใหญมักจะมีความตองการรับประทานอาหารมากเกินไปและอาจ
กลายเปนโรคอวนและพัฒนาเปนโรคเบาหวาน

วิธีการตรวจและผลการตรวจ/ Methods & Test Results:

                 สำหรับการตรวจวิเคราะห Panorama สิ่งที่ตองใชคือเลือดจากมารดาปริมาณ 16 - 20 ซีซี การตรวจนี้เพื่อทำการวิเคราะหจำนวนโครโมโซมคูที่ 13, 18, 21, X และ Y รวมทั้ง

ความผิดปกติประเภท Microdeletion (หากเลือกตรวจดวย) ของทารกในครรภเทานั้น

หมายความวาผลการตรวจวิเคราะหพบวาทารกในครรภมีความเสี่ยงสูงที่มีความผิดปกติของโครโมโซมคูที่ระบุไวขางตน โดยในใบ
รายงานผลจะมีการระบุคาความเสี่ยงเปนตัวเลขอยางชัดเจน
หมายความวาผลการตรวจวิเคราะหพบวาทารกในครรภมีความเสี่ยงต่ำที่มีความผิดปกติของโครโมโซมคูที่ระบุไวขางตน

“Vanishing twin/ Triploidy” Result หมายความวาผลการตรวจวิเคราะหบงชี้วาการตั้งครรภครั้งนี้มีโอกาสเปน Vanishing twin (การทองแฝด โดยที่เด็กคนหนึ่งได
เสียชีวิตในครรภไปแลว) หรือทารกในครรภมีความเสี่ยงที่มีโครโมโซมผิดปกติชนิด Triploidy ได

"No-call” Result หมายความวาผลการตรวจวิเคราะหไมสามารถรายงานผลไดโดยสาเหตุจะถูกระบุไวในใบรายงานผล

Panorama    Test มิไดเปนการตรวจวินิจฉัย ไมสามารถยืนยันไดวาทารกในครรภจะมีหรือไมมีความผิดปกติตามที่ไดตรวจพบเจอ รวมถึงการรายงานผลเพศ แตการตรวจ 
Panorama ชวยใหขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภเทานั้น

TM
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               ใบรายงานผลการตรวจจะถูกสงไปยังแพทยที่เปนผูสงตรวจ  หรือหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเทานั้น  โดยแพทยจะมีขอมูลและมีความเขาใจเกี่ยวกับขอดี และ

ขอจำกัดของการตรวจนี้เปนอยางดี โดยปกติแลวหากผลการตรวจออกมาเปนมีความเสี่ยงสูง การตรวจติดตามผลดวยการเจาะน้ำคร่ำหรือชิ้นเนื้อรกจะเปนขั้นตอนตอไปสำหรับการตรวจเพื่อยืนยันผล 

เชนเดียวกันกับผลการตรวจที่ออกมาเปนมีความเสี่ยงสูงสําหรับ “ Vanishing twin/Triploidy "การตรวจของ Panorama      ไมสามารถระบุไดวาทารกมีความผิดปกติแบบ  Triploidy  หรือวาการ

ตั้งครรภ ครั้งนี้เปนการตั้งครรภแฝดแฝงแตการทำอัลตราซาวดรวมกับการปรึกษากับแพทยผูสงตรวจหรือผูใหคำปรึกษาทางดานพันธุกรรมจะชวยพิจารณาสาเหตุและผลของการตรวจรวมไปถึงขอมูล

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจในขั้นตอนตอไป 

การติดตามผลการตรวจ/ Test Results Follow-up:

TM

ขอจํากัดของการตรวจ/ Test Limitations:

ทางเลือกอื่นๆ| Alternatives:

               หองปฏิบัติการจะทำการตรวจและรายงานผลภายใตกฎหมายที่วาดวยการรักษาความลับของผูปวย (HIPAA) ใบรายงานผลการตรวจจะถูกสงไปยังสถานพยาบาลที่สงสิ่งสงตรวจเขามา 

ตรวจเทานั้น คนไขที่มีความตองการจะทราบผลการตรวจจะตองติดตอกับแพทยผูสงตรวจเทานั้น นอกจากนี้ใบรายงานผลจะไมสามารถถูกนำไปเผยแพรหรือสงตอใหกับผูอื่นได นอกเสียจากวา 

เปนไปตามกฎหมาย

การรักษาความลับของคนไข/Confidential Reporting Practices:

               คนไขเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการตรวจ หากผลการตรวจพบวามีความเสี่ยงสูงสำหรับความผิดปกติของโครโมโซมคูที่ไดทำการตรวจ ทางบริษัทจะ 

ชวยเหลือคาใชจายสำหรับการยืนยันผลโดยการตรวจน้ำคร่ำตามคาใชจายจริงหรือในวงเงินไมเกิน 20,000 บาท ในกรณีที่เกิดผลลบลวงหมายความวา ผลการตรวจคัดกรองเปนความเสี่ยงต่ำ แตวา 

ทารกคลอดออกมามีชีวิตและไดรับการวินิจฉัยวาเปน Trisomy21 หรือ Trisomy18 หรือ Trisomy13 ทางบริษัทไดทำกรมธรรมวาดวยเรื่องของ Medical Malpractice กับทางบริษัทประกันสำหรับ 

คาชดเชยในวงเงินสูงสุดไมเกิน 100,000 USD. โดยคนไขจะตองทําการแจงบริษัทฯภายในหนึ่งปนับจากวันที่ไดรับใบรายงานผล และตองมีเอกสารผลการการวินิจฉัยจากหองปฏิบัติการที่ไดผานการ 

รับรองมาตรฐานยืนยันแนบมาดวย

ความรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกี่ยวของกับการตรวจ/ Financial Responsibilities:

               เพื่อเปนการพัฒนาอยางตอเนื่องสำหรับการตรวจโดยหองปฏิบัติการสิ่งสงตรวจที่เหลือหลังจากการวิเคราะหอาจถูกนําไปใชในงานวิจัยสำหรับการพัฒนาการตรวจแบบใหม โดยจะไมมี 

การระบุชื่อของคนไขลงไปในขอมูลวิจัยทั้งสิ้นโดยที่ทางหองปฏิบัติการจะไมสามารถรูไดวาสิ่งสงตรวจนั้นเปนของใครเชนกันเนื่องจากจะมีการดึงฉลากชื่อและขอมูลตางๆออกจากภาชนะที่บรรจุสิ่งสง 

ตรวจทั้งหมด ในกรณีที่คนไขไมตองการใหหองปฏิบัติการนำสิ่งสงตรวจของตนไปใชในการวิจัยพัฒนาอื่นๆตอไป คนไขสามารถเขียนหนังสือแจงความจำนงแลวสงไปที่ 65/18 ซอยวิภาวดี-รังสิต 16/6 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900, Attn: Sample Retention ภายใน 60 วันหลังจากที่ไดรับใบรายงานผลแลว ซึ่งทางหองปฏิบัติการจะทำการทำลายสิ่งสงตรวจของคุณ 

แทน

การทําลายหรือการเก็บสิ่งสงตรวจ/Disposition or Retention of Samples:

               ขาพเจาไดอานและเขาใจขอมูลที่เกี่ยวของกับการตรวจคัดกรองเพื่อตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภยี่หอ PanoramaTM Non-Invasive Prenatal Test (NIPT) 

ขาพเจาไดมีโอกาสในการสอบถามขอมูลจากแพทยหรือสถานพยาบาลที่ขาพเจาไดเขาไปติดตอ และตระหนักถึงความแมนยำของการตรวจ ความเสี่ยง และทางเลือกอื่นๆแลว ขาพเจาตองการและ 

อนุญาตใหหองปฏิบัติการทำการตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจของขาพเจาสำหรับการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมที่กลาวไวขางตน ขาพเจารับทราบดีวาขาพเจาจะตองลงลายมือชื่อในเอกสารให 

ความยินยอมฉบับนี้ที่จะถูกสงไปพรอมกับสิ่งสงตรวจ

คํายินยอมของผูใหตรวจ/Patient Consent statement:

               ถึงแมวาการตรวจคัดกรอง Panorama    จะสามารถตรวจหาความผิดปกติทางดานจํานวนของโครโมโซมคูที่ 13, 18, 21, X และ Y ได แตไมสามารถตรวจเจอความผิดปกตินี้ไดทั้งหมด 

100 เปอรเซ็นต และไมสามารถตรวจเจอความผิดปกติทางดานรูปรางของโครโมโซมดังกลาวได การที่ผลออกมาวามีความเสี่ยงต่ำ หมายความวาทารกในครรภมีความเสี่ยงนอยมากที่มีความผิดปกติ 

ในดานจำนวนของโครโมโซมคูที่ 13, 18, 21, X และ Y แตไมสามารถรับรองผลไดวาโครโมโซมอื่นๆ นอกเหนือจากโครโมโซมขางตนนั้นไมมีความผิดปกติใดๆและไมสามารถยืนยันไดวาทารกในครรภ 

มีโครโมโซมดังกลาวปกติ หรือวาจะไมมีปญหาอื่นๆในระหวางการตั้งครรภ หรือวาทารกในครรภจะเกิดมาสุขภาพสมบูรณแข็งแรง

               ในกรณีที่หองปฏิบัติการไมสามารถรายงานผลไดหรือผลของการตรวจไมถูกตองนั้นอาจเกิดมาจากสาเหตุตางๆเหลานี้ เชน ความลาชาในการขนสงสิ่งสงตรวจมายังหองปฏิบัติการ การ

สลับสิ่งสงตรวจ  ความผิดพลาดของหองปฏิบัติการ  ปริมาณดีเอ็นเอของทารกมีนอยเกินไปที่จะทำการวิเคราะหได  มีการผสมกันระหวางเซลลปกติกับเซลลผิดปกติในทารก (mosaicism)  หรือ 

เหตุการณบางอยางที่นอกเหนือการควบคุมของทางหองปฏิบัติการ

               สำหรับในกรณีที่การตรวจวิเคราะหไมสามารถรายงานผลได เนื่องจากปริมาณดีเอ็นเอของทารกไมเพียงพอ หรือเหตุผลอื่นๆ นั้น ทาง หองปฏิบัติการจะทําการรองขอใหมีการเจาะเลือด 

มารดาใหมเพื่อทําการตรวจวิเคราะหซ้ำ ทางหองปฏิบัติการจะไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมสำหรับการสงสิ่งสงตรวจครั้งที่สอง ในบางครั้งทางหองปฏิบัติการก็ไมสามารถรายงายผลการตรวจไดหลังจากทำ 

การวิเคราะหสิ่งสงตรวจที่สงเขามาซํา ซึ่งโอกาสเกิดขึ้นนอยมากๆ

               การตรวจ Panorama    Tesเนี้ไมสามารถใชไดกับสตรีที่ตั้งครรภแฝดที่มากกวา 2 คนขึ้นไปเชนแฝด 3 เปนตน หรือสตรีตั้งครรภแฝดโดยใชไขบริจาค หรือสตรีที่เคยผานการผาตัดเปลี่ยน

ไขกระดูกมากอน ในกรณีที่มารดาและบิดามีความเกี่ยวของกันทางสายเลือด ไมวาจะมากหรือนอยก็ตาม บางครั้งทางหองปฏิบัติการก็ไมสามารถรายงานผลของทารกในครรภไดเชนกัน สําหรับคูสามี 

ภรรยาที่เกี่ยวของกันทางสายเลือดควรปรึกษาแพทยสําหรับเทคนิคการตรวจแบบอื่นๆที่เหมาะสมกวา

TM

TM  

               การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงที่ทารกในครรภจะมีความผิดปกติของโครโมโซมโดย Panorama    นั้นเปนเพียงแคทางเลือกหนึ่งเทานั้น ณ ปจจุบันนี้มีเทคนิคอื่นๆที่ใชสำหรับการ 

ตรวจคัดกรองเชนกัน สำหรับรายละเอียดนั้น สามารถสอบถามไดกับแพทยหรือสถานพยาบาลไดโดยตรง สำหรับคนไขที่ตองการผลการตรวจวิเคราะหที่ชัดเจนเกี่ยวกับความผิดปกติของโครโมโซมใน

ทารก การตรวจวิเคราะหจากการเจาะน้ำคร่ำหรือชิ้นเนื้อรกนั้นเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายเนื่องจากมีความแมนยำสูงกวา 99% ในการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมที่การตรวจคัดกรองไม 

สามารถตรวจได รวจแบบอื่นๆที่เหมาะสมกวา

TM
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PATIENT CONSENT FORM

                 The purpose of the Panorama    Non-Invasive Prenatal Test (NIPT) is to screen the fetus for the chromosome abnormalities listed in the table below. You

have the option of requesting a screen and reporting of the fetal sex as well. Panorama is performed on a maternal blood sample which contains DNA (genetic material)

from both the mother and fetus. The fetal DNA tested comes from the placenta; this DNA is identical to the DNA found in the a ctual cells of the fetus in about 98% of 

all pregnancies. Panorama is available for women who are at least 9 weeks pregnant. Your health care provider can provide you with more details about the chromosome

abnormalities screened with this test.

TM 

Chromosome abnormalities evaluated with Panorama   :TM

Trisomy 21

Trisomy 18

Trisomy 13

Monosomy X

Triploidy

This is caused by an extra copy of chromosome 13 and is also called Patau syndrome. Trisomy 13 occurs in about 1 in every 22,700 liveborn
babies and causes severe intellectual disability . Most babies with trisomy 13 have multiple severe birth defects of the brain and other
organs. Many babies are miscarried or stillborn. Of those babies born alive, most die before one year of age.

This is caused by a missing copy of the X chromosome and is also called Turner syndrome. This only affects girls and is found in about 1 in
every 1 in 5000 liveborn babies   . Girls with Monosomy X are shorter than average. Some girls have heart or kidney defects, hearing
problems, and some have minor learning disabilities. Girls with Monosomy X may need growth hormone treatments in early childhood and
usually need sex hormone treatments at the time of puberty. As adults, they often have infertility.

This is caused by an extra copy of all chromosomes. Abnormalities are often present in both the placenta and the fetus. It is found in
about 1 in 1000 first trimester pregnancies ; most babies with triploidy are miscarried or stillborn. Of those rare babies born alive, most
die before one year of age. Mothers carrying a fetus with triploidy can also experience various pregnancy complications such as preeclampsia, 
severe nausea, excessive bleeding, and placental disease.

This is caused by an extra copy of chromosome 21 and is also called Down syndrome. This is the most common genetic cause of
intellectual disability and occurs in about 1 in every 830 liveborn babies . Individuals with Down syndrome have an average IQ of 50 and all
have some degree of intellectual disability. Some children with Down syndrome have defects of the heart or other organs that may require
surgery or medical treatment. Some have other medical conditions including hearing or vision loss.

1

This is caused by an extra copy of chromosome 18 and is also called Edwards syndrome. Trisomy 18 occurs in about 1 in every 7500 liveborn
babies and causes severe intellectual disability . Most babies with Trisomy 18 have multiple severe birth defects of the brain, heart and
other organs. Poor growth during pregnancy is common and many babies are miscarried or stillborn. Of those babies born alive, most die
before one year of age. Babies who survive have profound intellectual disabilities and growth and development problems.

1

1

1,2

1

Methods

Test Results Follow-up:

Nussbaum et al 2007 Thompson and Thompson Genetics in Medicine (7th Ed) Oxford Saunders, Phila, PA;  Arthur Robinson & Mary G Linden, 1993, Clinical GeneticsHandbook, (2nd Ed). Cambridge, Mass, Blackwell
Scientific Publications)

1 2

                 Two tubes of blood are required from the mother (16-20cc). The samples are screened for only those chromosome abnormalities listed above (and some

microdeletion if chosen)

                 A ‘low risk’ result indicates a reduced chance that your fetus has the listed chromosome abnormalities but it cannot guarantee normal chromosomes or 

a healthy baby.

                 A ‘high risk’ result indicates that there is an increased likelihood your fetus has one of the chromosome abnormalities tested but does not confirm that 

the fetus has that abnormality. The recommended follow-up is a prenatal diagnostic test such as chorionic villus sampling (CVS) or amniocentesis. Your health care

provider will explain the test results and recommended follow-up steps to you, which may include a referral to a genetic counselor in addition to the prenatal

diagnostic testing.

                 The Panorama screen is not a diagnostic test – it will not confirm any of these chromosome abnormalities. It will only provide the risk for each 

of these in your current pregnancy. Therefore, DECISIONS ABOUT YOUR PREGNANCY SHOULD NEVER BE MADE BASED ON THESE SCREENING RESULTS ALONE 

AS THEY NEITHER CONFIRM NOR RULE OUT THE PRESENCE OF A CHROMOSOME ABNORMALITY IN THE FETUS. Follow-up diagnostic testing should always be 

performed during pregnancy or at birth to confirm or rule out a chromosome abnormality or microdeletion.

There is a chance that the sample(s) submitted will not return results; in this case, a second sample from the mother may be requested to repeat the test at no

charge. In rare cases, Natera may not be able to return results on a subsequent sample. 
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Test Limitation:

Alternatives:

               The laboratory complies under the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Test results will be reported only to the ordering health care
providers(s), partner laboratory and/or genetic counselor (where allowed). You must contact your provider to obtain the results of the test. Additionally, the test results
could be released to those who, by law, may have access to such data.

Confidential Reporting Practices:

               You are responsible for all costs related to the Panorama NIPT. If the result shows as high risk for panel that you have chosen, the laboratory will support
the cost of confirming the results on the amniotic fluid diagnostic test at the actual cost or in the amount of up to 10,000 baht. If the result shows as low risk,
however, the baby is born alive and diagnosed with Trisomy 21, Trisomy 18 or Trisomy 13, The company has been insured against Medical Malpractice for up to a
maximum of 3,500,000 Baht .The company needs to be informed within one year from the date of report delivery together with diagnostic report and document that
must be obtained from a certified laboratory.

Financial Responsibilities:

               The laboratory may also keep your leftover de-identified samples for ongoing research and development. You and your heirs will not receive any payments,
benefits, or rights to any resulting products or discoveries. If you do not want your de-identified sample used, you may send a request in writing to Bangkok Cytogenetics
Center at Attn: Sample Retention, 65/18 Soi. Vibhavadi-Rangsit 16/6, Vibhavadi-Rangsit rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 within 60 days after test results
have been issued and your sample will be destroyed.

Disposition or Retention of samples:

               I have read or have had read to me the above informed consent information about the Panorama Non-Invasive Prenatal Test (NIPT). I have had the
opportunity to ask questions of my health care provider regarding this test, including the reliability of test results, the risks, and the alternatives prior to my informed
consent. I request and authorize the laboratory to test my sample(s) for the chromosome abnormalities listed above. I acknowledge that I must sign the consent
statement located on the test requisition form that will be sent with my sample(s) to the laboratory. I understand that I must also sign this consent form which will be
sent together with the sample.

Patient Consent statement:

               There are multiple other screening options available during pregnancy which can be discussed with your health care provider. You also have the option
to decline all chromosome screening tests during your pregnancy. If you want or need conclusive information about the fetal chromosomes, invasive diagnostic tests 
such as CVS or amniocentesis are available.

Page 2 of 2
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( )  
Signature of patient

Date

Panorama Prenatal Test-Consent Form-Eng(BCC-19-F-0202.02 Rev.00)

               Although this screening test will detect the majority of pregnancies in which the fetus has one of the above listed chromosome abnormalities, it cannot
detect 100% of pregnancies with these conditions. The results of this test do not eliminate the possibility of other abnormalities of the tested chromosomes, and it
does not detect abnormalities of untested chromosomes, other microdeletions, genetic disorders, birth defects, or other compl ications in your fetus. The Panorama
prenatal test was developed by Natera, Inc., a laboratory certified under the U.S. Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA). This test has not been
cleared or approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA).
               Inaccurate test results or a failure to obtain test results may occur due to one or more of the following rare occurrences: courier/shipping delay; sample 
mixup; laboratory failure or error; biological factors such as but not limited to: sample contamination or degradation, too little DNA from the fetus in the maternal 
blood sample, mosaicism (a mixture of cells with normal and abnormal chromosomes) in the fetus, placenta or mother, other genetic variants in the mother or 
fetus, or an unrecognized twin pregnancy; other circumstances beyond our control; or unforeseen problems that may arise. About 1 to 2% of all pregnancies have 
confined placental mosaicism, a situation in which the placenta has cells with a chromosome abnormality while the fetus has normal chromosomes or vice versa. 
This means that there is a chance that the chromosomes in the fetus may not match the chromosomes in the DNA screened leading to inaccurate results.
               This test cannot be performed on multiple gestation pregnancies (triplets/quadruplets) or pregnancies in which the mother has had a prior bone marrow
transplant. If you and your partner are related by blood (e.g. cousins), or if the mother of the pregnancy has parents who are related to each other by blood (e.g., first
cousins), the laboratory technology may not be able to return results on your pregnancy. Other testing methods may be a better option for couples with close blood
relationships.
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