
การตรวจโครโมโซมไมโครอะเรย์คือ วิธีที่ใช้ในการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงจำนวนของโครโมโซม 

โดยไม่ต้องเพาะเลี้ยงเซลล์ ซึ่งเทคนิคนี้สามารถตรวจได้ครอบคลุมทุกโครโมโซมทั้ง 46 โครโมโซม (23 คู่) 

ทั้งแบบเกินขึ้นมา (Gain) หรือขาดหายไป (loss) โดยใช้การวิเคราะห์ความจำเพาะของลักษณะทางพันธุกรรมที่มี

ความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล (Copy number variation และ SNPs genotyping) เทคนิคนี้สามารถตรวจได้ทั้ง

ความผิดปกติในระดับโครโมโซม เช่น กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Edwards syndrome) 

และกลุ่มอาการพาทัว (Patau syndrome) เป็นต้น และกลุ่มอาการที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือขาดหายไปของชิ้นส่วนของโครโมโซมขนาดเล็ก เช่น กลุ่มอาการดีจอร์จ 

(DiGeorge syndrome) กลุ่มอาการพราเดอร์ - วิลล (Prader - Willi syndrome) และกลุ่มอาการแอนเจลแมน (Angelman syndrome) เป็นต้น นอกจากนี้ยัง

สามารถตรวจหาความผิดปกติชนิด Uniparental disomy และ Loss of hererozygosity (LOH) ได้ด้วย

*หมายเหตุ : หากส่งตัวอย่างที่เป็นเลือดจากรกมาเพื่อทำการวิเคราะห์ กรุณาส่งเลือดมารดาปริมาณ 2-3 ml ใน EDTA tube แนบมาด้วยทุกครั้ง สำหรับการวิเคราะห์ Maternal cell Contamination (MCC)

ข้อจำกัดของการตรวจ CMA

คนไข้ที่ผลอัลตราซาวด์พบความผิดปกติรุนแรง เช่น 
ความผิดปกติของหัวใจ หรือสมอง

คนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ในการเจาะน้ำคร่ำอยู่แล้ว สามารถเลือกตรวจเป็น 
Conventional karyotype หรือ CMA ก็ได้

ไม่สามารถตรวจหาความผิดปกติแบบสมดุลท่ีไม่มีการขาดหรือเกินของ
ช้ินส่วนโครโมโซม เช่น Balanced translocation หรือ Inversion ได้
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(Chromosome Microarray หรือ CMA)

การตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม

ดวยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย

การตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม

ดวยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย

ไม่สามารถตรวจภาวะท่ีโครโมโซมเพ่ิมข้ึนท้ังชุดได้ หรือท่ีเรียกว่า Polyploidy 
(การท่ีท้ัง 23 คู่ของโครโมโซมมีมากกว่า 2 ชุด) ยกเว้นภาวะTriploidy 
(การท่ีโครโมโซมมีท้ังหมด 3 ชุด หรือ 69 แท่ง) ท่ีสามารถตรวจได้

ไม่สามารถตรวจหาภาวะท่ีคนไข้มีรูปแบบของโครโมโซมมากกว่า 1 ชุด ในคนๆ 
เดียวกัน หรือท่ีเรียกว่า Mosaicism ท่ีมีปริมาณสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 20 ได้

ตรวจกอนคลอด 15,000 บาท15,000

9,000

ใครบ้างที่ควรตรวจ CMA (ตามคำแนะนำของ ACOG ปีี 2016)

(1) Karyotype

Combo [(1)+(2)]

Trio [(1)+(2)+(3)]

(2) QF - PCR

(3) CMA

สิ่งส่งตรวจ
(น้ำคร่ำ / เลือดจากรก)

ระยะเวลา
การรายงานผล(วัน)

ราคา (บาท) 
(น้ำคร่ำ / เลือดจากรก)

15-20 ml / 2-3 ml (Heparinze tube)

15-20 ml / 2-3 ml (EDTA tube) 

2-3 ml / 2-3 ml (EDTA tube)

15-20 ml / 2-3 ml (1 Hep + 1 EDTA tube) 

25-30 ml / 2-3 ml (1 Hep + 1 EDTA tube) 

14-18 / 7-10 

1-2 

7-10

-

-

2,700 / 2,000

2,500 / 2,500

9,000 / 11,500

14,000 / 16,000

5,000 / 7,000

เทคนิคการตรวจ

Panorama NIPT Thailand@panorama.nipt
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การตรวจคัดกรองดาวนซินโดรมของทารกจากเลือดแม (Non-Invasive 

Prenatal Testing หรือ NIPT) เทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถ

ตรวจหาความผิดปกติทางดานจำนวนของโครโมโซมคูหลักๆ มีความแมนยำ

มากกวา 99% มีผลบวกลวงนอยกวา 0.1% และสามารถตรวจ 

microdeletion syndrome ไดอีก 5 กลุมอาการ สามารถตรวจไดทั้ง

ครรภเดียว ครรภแฝด และคุณแมอุมบุญหรือใชไขบริจาค 

การตรวจพาหะโรคพันธุกรรม - Horizon

การตรวจคัดกรองพาหะของโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม เหมาะสำหรับ

คูสมรสที่ตองการวางแผนการมีบุตร สามารถตรวจไดทั้งกอนตั้งครรภ และ

ขณะตั้งครรภ มีการตรวจใหเลือกครอบคลุมมากสูงสุดถึง 274 กลุมอาการ 

เชน โรคธาลัสซีเมีย (Beta, Alpha Thalassemia), Spinal Muscular - 

Atrophy (SMA), Fragile X, Duchenne Muscular Dystrophy 

(DMD) เปนตน

การตรวจความผิดปกติระดับยีนของทารกในครรภ - Vistara 

ตรวจหาความผิดปกติระดับยีนของทารกในครรภจากเลือดแม ในขณะ

ตั้งครรภสามารถตรวจหาความผิดปติในระดับยีนไดถึง 30 ยีน 

ที่กอใหเกิดความผิดปกติของทารกได เชน Noonan syndrome,

OsteogenesisImperfecta (OI) I - IV, Achondroplasia เปนตน 

มีความแมนยำมากกวา 99% 

การตรวจหาสาเหตุการแทง - Anora

การตรวจหาสาเหตุการแทงจากชิ้นสวนหรือชิ้นเนืื้อที่ไดจากการตั้งครรภ

ในครั้งนั้น เชน ชิ้นรก ชิ้นเนื้อ หรือเลือดจากสายสะดือ เปนตน เพื่อตรวจ

หาความผิดปกติของโครโมโซมดวยความละเอียดสูง (SNP Array) 

เหมาะสำหรับคุณแมที่ตองการตรวจหาสาเหตุการแทงในครั้งนั้น เพื่อเปน

ประโยชนตอการวางแผนการตั้งครรภครั้งตอไปได

การตรวจพาหะพันธุกรรม (carrier screening) ของทารกกอนคลอด

โดยใชเลือดแมไมมีความเสี่ยงตอทารกในครรภ ในโรคที่ถายทอดแบบ Autosomal

Recessive ไดแก Cystic Fibrosis, Spinal Muscular Atrophy (SMA), 

Sicklecell Disease, Alpha และ Beta Thalassemia ครอบคลุมตาม

คำแนะนำจากสมาคมทางการแพทยแหงอเมริกา ACOG และ ACMG

Unity test - Carrier Screen NIPT

เช้ือสเตปโตคอคคัส กรุป บี เปนภัยเงียบสำหรับสตรีต้ังครรภ เน่ืองจากคุณแม

สามารถสงผานเช้ือ GBS ไปยังลูกได ท้ังในขณะท่ีต้ังครรภหรือระหวางการคลอด

หากไมไดรับการวินิจฉัย หรือรักษาที่ทันทวงที อาจสงผลใหทารกทุพพลภาพ

หรือเสียชีวิตได ในปจจุบัน ACOG ไดมีคำแนะนำใหตรวจในคุณแมทุกคน 

ดวยเทคนิคการตรวจ Nucleic acid amplification tests : NAATs ซึ่ง

มีความแมนยำสูง และใชเวลาในการรายงานผล 24 - 48 ชม. 

การตรวจคัดกรอง Group B Streptococcus - (GBS)

การตรวจคัดกรองดาวนซินโดรม - Panorama


