แบบฟอร์ มส่ งตรวจ (Request Form) หน่ วยมนุษยพันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา

SD-Fo-HG-SP-001

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โทร 074-451-584, โทรสาร 074-212-908 วันที่ประกาศใช้ 27 สค. 2562

หน้ า 1 จาก 2 หน้ า

ใบขอตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารเซลล์ พนั ธุศาสตร์
ชื่อ – นามสกุล ผู้ป่วย …………………………..........................................................................................................................................................................
H.N…………………..........วันเกิด……....../.................../25............. อายุ…….............วันที่เก็บตัวอย่ าง...................................... (เขียนตัวบรรจง/ ติด Sticker)
ชื่อแพทย์ ผ้ ูส่ง……...........................................................................Ward/ OPD/ โรงพยาบาล……….....…………..…………………...................... (เขียนตัวบรรจง)
*** ในกรณีทผี่ ลผิดปกติหรือมีปัญหาต้ องติดต่ อและแจ้ งผลเบื้องต้ นทางโทรศัพท์ โปรดระบุชื่อผู้มีอํานาจรั บผล ***
ผู้มีอํานาจรับผล..................................................................................................................................โทรศัพท์...................................................................................................

การตรวจก่ อนคลอด

การตรวจหลังคลอด

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว/ต่ อมนํา้ เหลือง

กรุ ณาระบุชนิดสิ่งส่ งตรวจ

กรุ ณาระบุชนิดสิ่งส่ งตรวจ

กรุ ณาระบุชนิดสิ่งส่ งตรวจ

□ Amniotic Fluid (AF)
□ Chorionic Villus Sampling (CVS)
□ Umbilical Cord Blood
□ Abortus □ Biopsied Embryonic Cell
□ Other (ระบุ)....................................................
GA by Ultrasound...........................………….
LMP……………………..G..........P…......A......
Fetal Sex (if known): □ M □ F

กรุ ณาระบุข้อบ่ งชี ้ (อาจมีมากกว่า 1 ข้ อ)
□ Advanced Maternal Age
□ Chromosomal Abnormalities in Previous
Pregnancy (ระบุ...............................................)
□ Family History of Chromosomal Abnormality
(ระบุโครโมโซมผิดปกติ/ความเกี่ยวข้ องในครอบครัว)

.........................................................................
□ Abnormal Ultrasound Findings
(ระบุ)..................................................................
□ Positive Maternal Serum Screening
□ Other (ระบุ)....................................................

□ Chromosome Analysis (รหัส 30402) สําหรับ
นํ ้าครํ่ า, ชิ ้นเนื ้อ
□ Interphase FISH for Trisomy 13, 18, 21 ก่อน
คลอด (รหัส 37575) แนะนําตรวจ Chromosome
analysis ร่วมด้ วย

□ FISH for DiGeorge Syndrome (รหัส 37575)*

□ Peripheral Blood □ Cord Blood
□ Skin (ระบุที่มา)...............................................
□ Other (ระบุ)....................................................

□ Bone Marrow Aspirate
□ Peripheral Blood
□ Other (ระบุ)....................................................

กรุ ณาระบุข้อบ่ งชี ้

กรุ ณาระบุข้อบ่ งชี ้

□ Multiple Congenital Anomalies
□ Mental Retardation/ Developmental Delay
□ Trisomy 13 □ Trisomy 18 □Trisomy 21
□ Klinefelter □ Androgen insensitivity
□ Ambiguous Genitalia
□ Primary Amenorrhea
□ Turner
□ Habitual Abortion
□ Infertility
□ Family History of Chromosomal
Abnormality (ระบุ)..............................................
□ Other (ระบุ)....................................................

□ CML
□ AML
□ MDS
□ B-cell Lymphoma □ T-cell Lymphoma
□ Myeloma
□ ALL
□ CLL
□ Post-transplant ระบุ Sex of Donor: □ M □F
□ Other (ระบุ)....................................................

แพทย์ ผ้ ูส่งตรวจรั บทราบและยืนยันให้ ตรวจสิ่งส่ งตรวจทีไ่ ม่ ได้ มาตรฐานต่ อไปนี้
(ซึง่ อาจไม่ ได้ ผลการตรวจหรื อได้ ไม่ ครบมาตรฐาน)
□ ปริ มาตรนํ ้าครํ่ า <10 ml
□ นํ ้าครํ่ าเจาะที่อายุครรภ์  15 สัปดาห์หรื อ  20 สัปดาห์
□ นํ ้าครํ่ าปนเลือด □ นํ ้าครํ่ าปนขี ้เทา □ เลือดแข็งตัว □ เลือดปริ มาตร  1 ml □ ไขกระดูกจาง
□ ไขกระดูกหนืด □ ไขกระดูกปริ มาตร  1 ml ลงชื่อ...................................................ผู้บนั ทึก
กรุ ณาเลือกชนิดการทดสอบ
□ Chromosome Analysis (รหัส 30401) สําหรับ
เลือด, ไขกระดูก
□ FISH for William Syndrome (รหัส 37575)*
□ FISH for Prader-Willi/Angelman Syndrome
(รหัส 37575)*แนะนําให้ ตรวจDNA(MSPCR )ก่อน
□ FISH for Trisomy 13 (รหัส 37575)*

□ FISH for Trisomy 18 (รหัส 37575)*
□ FISH for Trisomy 21 (รหัส 37575)*
□ FISH for Chromosome X,Y (รหัส 37575)*
□ Interphase FISH for PML/RARA t(15;17)
(รหัส 37575) (ราคา 4,400 บาท)
*ราคา 3,000 บาท แนะนําตรวจ Chromosome analysis ร่วมด้ วย

กรุณาระบุข้อมูลทางคลินิก ประวัติครอบครัวหรื อพิมพ์ประวัติผ้ ปู ่ วยโดยย่อแนบมาด้ วยเพื่อประโยชน์ในการแปลผลการตรวจ
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

*** สําหรั บการตรวจก่ อนคลอด กรุ ณาให้ ผ้ ูป่วยอ่ านและเซ็นรั บทราบคําชีแ้ จงการแปลผลและข้ อจํากัด *** ทุกครั ง้

แบบฟอร์ มส่ งตรวจ (Request Form) หน่ วยมนุษยพันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โทร 074-451-584, โทรสาร 074-212-908 วันที่ประกาศใช้ 27 สค. 2562

SD-Fo-HG-SP-001
หน้ า 2 จาก 2 หน้ า

ข้ าพเจ้ า (นางสาว, นาง).......................................................................นามสกุล................................................ (ผู้ขอรั บการตรวจ)
ได้ อ่านและรั บทราบ คําชีแ้ จงการแปลผลและข้ อจํากัดในการตรวจโครโมโซมก่ อนคลอด ดังนี ้
1. เป็ นการตรวจโครงสร้ างของสารพันธุกรรมระยะหนึ่ง ที่เรี ยกว่า โครโมโซม โครโมโซมได้ รับมาจากพ่อและแม่อย่างละครึ่ง เป็ น
ตัวกําหนดลักษณะต่างๆ ของร่างกายคนเรา ลูกจึงมีสว่ นคล้ ายคลึงพ่อและแม่ เพราะได้ รับกรรมพันธุ์มาจากพ่อและแม่นนั่ เอง โครโมโซมอยู่
ในร่างกายเกือบทุกส่วน ดังนัน้ การตรวจก่อนคลอดจากนํ ้าครํ่ าที่มีสว่ นหลุดลอกจากเยื่อบุผิวต่างๆของร่างกายทารกในครรภ์ หรื อชิ ้นเนื ้อรก
จากส่วนทารก จึงใช้ ตรวจโครโมโซมของทารกในครรภ์ได้
2. คนปกติมีโครโมโซม 46 แท่ง (รวมโครโมโซมเพศด้ วย) การวิเคราะห์โครโมโซมจะตรวจสิง่ ต่อไปนี ้
- ดูเพศทารกและนับจํานวนว่ามีครบ 46 แท่งหรื อไม่ เช่น ถ้ าโครโมโซม 21 เกินมา 1 แท่ง ทารกจะเป็ นกลุม่ อาการดาวน์ หรื อเรี ยก
ทัว่ ไปว่าเด็กดาวน์ ซึง่ เป็ นโครโมโซมผิดปกติที่พบบ่อยที่สดุ
- ดูรูปร่างของโครโมโซมว่าปกติหรื อไม่
3. ผลการตรวจโครโมโซมเป็ นการตรวจภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ที่กําลังขยาย 1,000 เท่า จึงมีข้อจํากัดในการตรวจได้ ในเพียงระดับ
หนึง่ เท่านัน้ ความผิดปกติที่มีขนาดเล็กมากๆ อาจไม่สามารถมองเห็นได้ ใต้ กล้ องจุลทรรศน์ ซึง่ เป็ นข้ อจํากัดของห้ องปฏิบตั ิการทุกแห่ง
4. การตรวจทําโดยมีระบบควบคุมคุณภาพ มีมาตรฐานคือ ผลการตรวจแต่ละรายต้ องทํามาจากผู้ทําอย่างน้ อย 2 คน และจากการ
เพาะเลี ้ยงมากกว่า 1 ชุด รายงานผลการวิเคราะห์อย่างน้ อย 10-15 เซลล์ แต่บางครัง้ อาจมีปัญหาด้ วยสาเหตุต่างๆ เช่น ตัวอย่างมีปริ มาณ
น้ อย นํ ้าครํ่ ามีเลือดหรื อขี ้เทาปน ปั ญหาจากการเพาะเลี ้ยงเซลล์ ซึ่งพบได้ น้อยประมาณร้ อยละ 0.2-0.5 และอาจจะได้ ผลตํ่ากว่ามาตรฐาน
หรื อผลไม่ชดั เจน กรณีนี ้ทางห้ องปฏิบตั ิการจะแจ้ งให้ แพทย์ผ้ สู ง่ ตรวจรับทราบและให้ ทา่ นและสามีตดั สินใจว่าต้ องการเจาะนํ ้าครํ่ าซํ ้าหรื อไม่
5. ผลการตรวจว่าโครโมโซมปกติ ไม่ ได้ เป็ นตัวบ่งบอกว่าทารกในครรภ์จะไม่มีปัญหาอีกเลย เพราะอาจมีความผิดปกติระดับที่เล็ก
มาก ไม่สามารถตรวจได้ โดยการตรวจโครโมโซม นอกจากนี ้ปั จจัยอื่นที่มีผลต่อการพัฒนาการและเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ เช่น ยา การ
ติดเชื ้อ ปั ญหาระหว่างคลอดหรื อหลังคลอด แต่ทา่ นไม่ควรวิตกกังวลเกินไปเพราะเป็ นความเสี่ยงทัว่ ไปที่พบได้ ในทุกการตังครรภ์
้
6. ในบางกรณีทารกในครรภ์บางรายที่มีโครโมโซมผิ ดปกติในอัตราส่วนที่น้อยอยู่ปนกับโครโมโซมปกติ เป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ เกิดขึ ้นเอง
ได้ การตรวจอาจไม่พบความผิดปกติที่มีอยูน่ ้ อยนัน้ ซึง่ เป็ นข้ อจํากัดของห้ องปฏิบตั ิการทุกแห่ง
7. การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการทุกแห่งมีโอกาสผิดพลาดได้ ถึงแม้ จะมีการควบคุมคุณภาพอย่างดีที่สดุ แล้ ว การเกิดความ
ผิดพลาดจากสถิติทวั่ ไปของการตรวจก่อนคลอดจะน้ อยกว่า 1 ใน 1,000
8. ในกรณีตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น การตรวจดีเอ็นเอ หรื อ เทคนิคพิเศษอื่นๆ ของการตรวจโครโมโซม ท่านต้ องได้ รับคําชี ้แจงอีก
ครัง้ ในกรณีนนั ้ ซึง่ ต้ องมีใบยินยอมแยกต่างหาก
หากมีข้อสงสัยหรื อไม่เข้ าใจ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมจากแพทย์หรื อพยาบาลที่ให้ บริการตรวจก่อนคลอด
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับคําชีแ้ จงข้ างต้ น และได้ ลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ...............................................................ผู้ขอรับการตรวจ
(......................................................................)
มาคนเดียว
วันที่........... เดือน....................พ.ศ. 25.............

ลงชื่อ....................................................... พยาน
(.......................................................................)
ความสัมพันธ์กบั ผู้ขอรับการตรวจ เกี่ยวข้ องเป็ น .........................
ลงชื่อ......................................................พยาน
(......................................................................)

สําหรั บห้ องปฏิบัตกิ าร วันที่รับ............/............ /25...........เวลา...................ผู้รับ...............................ผู้สง่ ................................
ลักษณะนํ ้าครํ่ า □ ใส □ ปนขี ้เทา
□ ปนเลือด
□ ขุ่น □ อื่นๆ ระบุ......................
ปริ มาตร............../............... /..............ml
ภาชนะ: □ Syringe
□ Tube
□ อื่นๆ ระบุ...............................

