
แบบฟอร์มส่งตรวจ (Request Form) หน่วยมนุษยพันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   โทร 074-451-584, โทรสาร 074-212-908 วนัท่ีประกาศใช้  27 สค. 2562 

SD-Fo-HG-SP-001 
หน้า 1 จาก 2 หน้า 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – นามสกุล ผู้ป่วย ………………………….......................................................................................................................................................................... 
H.N…………………..........วันเกดิ……....../.................../25............. อายุ…….............วันที่เกบ็ตัวอย่าง...................................... (เขียนตัวบรรจง/ ตดิ Sticker) 

แพทย์ผู้ส่งตรวจรับทราบและยืนยันให้ตรวจสิ่งส่งตรวจทีไ่ม่ได้มาตรฐานต่อไปน้ี 
 (ซึง่อาจไม่ได้ผลการตรวจหรือได้ไม่ครบมาตรฐาน) 

□ ปริมาตรนํา้คร่ํา <10 ml □ นํา้คร่ําเจาะท่ีอายคุรรภ์  15 สปัดาห์หรือ  20 สปัดาห์   

□ นํา้คร่ําปนเลือด □ นํา้คร่ําปนขีเ้ทา □ เลือดแข็งตวั     □ เลือดปริมาตร  1 ml □ ไขกระดกูจาง    
□ ไขกระดกูหนืด □ ไขกระดกูปริมาตร  1 ml      ลงช่ือ...................................................ผู้บนัทกึ 

ช่ือแพทย์ผู้ส่ง……...........................................................................Ward/ OPD/ โรงพยาบาล……….....…………..…………………...................... (เขียนตวับรรจง) 
*** ในกรณีทีผ่ลผดิปกตหิรือมีปัญหาต้องตดิต่อและแจ้งผลเบ้ืองต้นทางโทรศัพท์  โปรดระบุช่ือผู้มีอํานาจรับผล *** 
ผู้ มีอํานาจรับผล..................................................................................................................................โทรศพัท์................................................................................................... 

 

 
□ Amniotic Fluid (AF) 

□ Chorionic Villus Sampling (CVS)  

□ Umbilical Cord Blood  

□ Abortus    □ Biopsied Embryonic Cell 

□ Other (ระบ)ุ.................................................... 
 
 
 

 
กรุณาระบุข้อบ่งชี ้(อาจมีมากกวา่ 1 ข้อ) 

□ Advanced Maternal Age 

□ Chromosomal Abnormalities in Previous 
Pregnancy (ระบ.ุ..............................................) 

□ Family History of Chromosomal Abnormality  
(ระบโุครโมโซมผิดปกติ/ความเก่ียวข้องในครอบครัว) 

......................................................................... 

□ Abnormal Ultrasound Findings   
(ระบ)ุ.................................................................. 

□ Positive Maternal Serum Screening  

□ Other (ระบ)ุ.................................................... 

 
 
 
□ Bone Marrow Aspirate 

□ Peripheral Blood 

□ Other (ระบ)ุ.................................................... 
กรุณาระบุข้อบ่งชี ้

□ CML               □ AML       □ MDS  

□ B-cell Lymphoma □ T-cell Lymphoma 

□ Myeloma           □ ALL         □ CLL  

□ Post-transplant ระบ ุSex of Donor: □ M □F 

□ Other (ระบ)ุ.................................................... 

 
 
 
 

การตรวจก่อนคลอด 

กรุณาระบุชนิดสิ่งส่งตรวจ 

GA by Ultrasound...........................…………. 
LMP……………………..G..........P…......A...... 

Fetal Sex (if known): □ M □ F 

โรคมะเร็งเมด็เลือดขาว/ต่อมนํา้เหลือง 

กรุณาระบุชนิดสิ่งส่งตรวจ 

*** สาํหรับการตรวจก่อนคลอด กรุณาให้ผู้ป่วยอ่านและเซน็รับทราบคาํชีแ้จงการแปลผลและข้อจาํกัด *** ทุกครัง้ 

ใบขอตรวจทางห้องปฏบัิตกิารเซลล์พนัธุศาสตร์ 

 
 
 
□ Peripheral Blood □ Cord Blood 

□ Skin (ระบท่ีุมา)............................................... 

□ Other (ระบ)ุ.................................................... 
กรุณาระบุข้อบ่งชี ้

□ 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 (ระบ)ุ.............................................. 

□ Other (ระบ)ุ.................................................... 

การตรวจหลังคลอด 

กรุณาระบุชนิดสิ่งส่งตรวจ 

กรุณาระบขุ้อมลูทางคลินิก ประวติัครอบครัวหรือพิมพ์ประวติัผู้ ป่วยโดยย่อแนบมาด้วยเพ่ือประโยชน์ในการแปลผลการตรวจ
................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

กรุณาเลือกชนิดการทดสอบ 

□ Chromosome Analysis (รหสั 30401) สําหรับ
เลือด, ไขกระดกู 

□ FISH for William Syndrome (รหสั 37575)* 

□ FISH for Prader-Willi/Angelman Syndrome 
(รหสั 37575)*แนะนําให้ตรวจDNA(MSPCR )ก่อน 

□ FISH for Trisomy 13 (รหสั 37575)* 

 
□ FISH for Trisomy 18 (รหสั 37575)* 

□ FISH for Trisomy 21 (รหสั 37575)* 

□ FISH for Chromosome X,Y  (รหสั 37575)* 

□ Interphase FISH for PML/RARA t(15;17) 
(รหสั 37575) (ราคา 4,400  บาท) 
*ราคา 3,000 บาท แนะนําตรวจ Chromosome analysis ร่วมด้วย 

 
□ Chromosome Analysis (รหสั 30402) สําหรับ
นํา้คร่ํา, ชิน้เนือ้ 

□ Interphase FISH for Trisomy 13, 18, 21 ก่อน
คลอด (รหสั 37575) แนะนําตรวจ Chromosome 

analysis ร่วมด้วย 

□ FISH for DiGeorge Syndrome (รหสั 37575)* 



แบบฟอร์มส่งตรวจ (Request Form) หน่วยมนุษยพันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   โทร 074-451-584, โทรสาร 074-212-908 วนัท่ีประกาศใช้  27 สค. 2562 

SD-Fo-HG-SP-001 
หน้า 2 จาก 2 หน้า 

 
ข้าพเจ้า (นางสาว, นาง).......................................................................นามสกุล................................................ (ผู้ขอรับการตรวจ) 
ได้อ่านและรับทราบ คาํชีแ้จงการแปลผลและข้อจาํกัดในการตรวจโครโมโซมก่อนคลอด ดังนี ้
 1. เป็นการตรวจโครงสร้างของสารพนัธุกรรมระยะหนึ่ง ท่ีเรียกว่า โครโมโซม โครโมโซมได้รับมาจากพ่อและแม่อย่างละคร่ึง เป็น
ตวักําหนดลกัษณะต่างๆ ของร่างกายคนเรา ลกูจึงมีสว่นคล้ายคลงึพ่อและแม่ เพราะได้รับกรรมพนัธุ์มาจากพ่อและแม่นัน่เอง โครโมโซมอยู่
ในร่างกายเกือบทกุสว่น ดงันัน้ การตรวจก่อนคลอดจากนํา้คร่ําท่ีมีสว่นหลดุลอกจากเย่ือบผิุวต่างๆของร่างกายทารกในครรภ์ หรือชิน้เนือ้รก
จากสว่นทารก จงึใช้ตรวจโครโมโซมของทารกในครรภ์ได้ 
 2. คนปกติมีโครโมโซม 46 แทง่ (รวมโครโมโซมเพศด้วย) การวิเคราะห์โครโมโซมจะตรวจสิง่ตอ่ไปนี ้
 - ดเูพศทารกและนบัจํานวนว่ามีครบ 46 แท่งหรือไม่ เช่น ถ้าโครโมโซม 21 เกินมา 1 แท่ง ทารกจะเป็นกลุม่อาการดาวน์ หรือเรียก
ทัว่ไปวา่เดก็ดาวน์ ซึง่เป็นโครโมโซมผิดปกติท่ีพบบอ่ยท่ีสดุ  
 - ดรููปร่างของโครโมโซมวา่ปกติหรือไม ่  
 3. ผลการตรวจโครโมโซมเป็นการตรวจภายใต้กล้องจลุทรรศน์ท่ีกําลงัขยาย 1,000 เท่า จึงมีข้อจํากดัในการตรวจได้ในเพียงระดบั
หนึง่เทา่นัน้ ความผิดปกติท่ีมีขนาดเลก็มากๆ อาจไมส่ามารถมองเหน็ได้ใต้กล้องจลุทรรศน์ ซึง่เป็นข้อจํากดัของห้องปฏิบติัการทกุแหง่  
 4. การตรวจทําโดยมีระบบควบคมุคณุภาพ มีมาตรฐานคือ ผลการตรวจแตล่ะรายต้องทํามาจากผู้ ทําอย่างน้อย 2 คน และจากการ
เพาะเลีย้งมากกว่า 1 ชดุ รายงานผลการวิเคราะห์อย่างน้อย 10-15 เซลล์ แต่บางครัง้อาจมีปัญหาด้วยสาเหตตุ่างๆ เช่น ตวัอย่างมีปริมาณ
น้อย นํา้คร่ํามีเลือดหรือขีเ้ทาปน ปัญหาจากการเพาะเลีย้งเซลล์ ซึ่งพบได้น้อยประมาณร้อยละ 0.2-0.5 และอาจจะได้ผลต่ํากว่ามาตรฐาน
หรือผลไมช่ดัเจน กรณีนีท้างห้องปฏิบติัการจะแจ้งให้แพทย์ผู้สง่ตรวจรับทราบและให้ทา่นและสามีตดัสนิใจวา่ต้องการเจาะนํา้คร่ําซํา้หรือไม ่ 
 5. ผลการตรวจว่าโครโมโซมปกติ ไม่ได้เป็นตวับ่งบอกว่าทารกในครรภ์จะไม่มีปัญหาอีกเลย เพราะอาจมีความผิดปกติระดบัท่ีเลก็
มาก ไมส่ามารถตรวจได้โดยการตรวจโครโมโซม นอกจากนีปั้จจยัอ่ืนท่ีมีผลตอ่การพฒันาการและเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ เช่น ยา การ
ติดเชือ้ ปัญหาระหวา่งคลอดหรือหลงัคลอด แตท่า่นไมค่วรวิตกกงัวลเกินไปเพราะเป็นความเส่ียงทัว่ไปท่ีพบได้ในทกุการตัง้ครรภ์  
 6. ในบางกรณีทารกในครรภ์บางรายท่ีมีโครโมโซมผิดปกติในอตัราสว่นท่ีน้อยอยู่ปนกบัโครโมโซมปกติเป็นสว่นใหญ่  ซึง่เกิดขึน้เอง
ได้ การตรวจอาจไมพ่บความผิดปกติท่ีมีอยูน้่อยนัน้ ซึง่เป็นข้อจํากดัของห้องปฏิบติัการทกุแหง่  

7. การตรวจทางห้องปฏิบติัการทุกแห่งมีโอกาสผิดพลาดได้  ถึงแม้จะมีการควบคุมคุณภาพอย่างดีท่ีสดุแล้ว การเกิดความ
ผิดพลาดจากสถิติทัว่ไปของการตรวจก่อนคลอดจะน้อยกวา่ 1 ใน 1,000 
 8. ในกรณีตรวจอย่างอ่ืนเพิ่มเติม เช่น การตรวจดีเอ็นเอ หรือ เทคนิคพิเศษอ่ืนๆ ของการตรวจโครโมโซม ท่านต้องได้รับคําชีแ้จงอีก
ครัง้ในกรณีนัน้ ซึง่ต้องมีใบยินยอมแยกตา่งหาก  
 หากมีข้อสงสยัหรือไมเ่ข้าใจ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมจากแพทย์หรือพยาบาลท่ีให้บริการตรวจก่อนคลอด 
 ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับคาํชีแ้จงข้างต้น และได้ลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
 
ลงช่ือ...............................................................ผู้ขอรับการตรวจ  ลงช่ือ....................................................... พยาน
(......................................................................)                                         (.......................................................................) 
            มาคนเดียว                        ความสมัพนัธ์กบัผู้ขอรับการตรวจ เก่ียวข้องเป็น ......................... 
วนัท่ี........... เดือน....................พ.ศ. 25.............   ลงช่ือ......................................................พยาน 
                 (......................................................................) 
     
                      สาํหรับห้องปฏิบัตกิาร วนัท่ีรับ............/............ /25...........เวลา...................ผู้ รับ...............................ผู้สง่................................ 

ลกัษณะนํา้คร่ํา  □ ใส  □ ปนขีเ้ทา  □ ปนเลือด  □ ขุ่น  □ อ่ืนๆ ระบ.ุ..................... 

ปริมาตร............../............... /..............ml ภาชนะ: □ Syringe □ Tube  □ อ่ืนๆ ระบ.ุ.............................. 


