เอกสารสาหรับผู้ตรวจคัดกรองทารกก่ อนคลอด NICE® Test
การทดสอบเลือดนี้ได้รับการวิจยั มาเพื่อตรวจสอบดีเอ็นเอของทารกและมารดาที่ล่องลอยอยู่ในเลือดของมารดา ทั้งนี้ ตอ้ งได้การยินยอมอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผูเ้ ข้ารั บการตรวจ
โดยแอกสารนี้จะให้ขอ้ มูลเกีย่ วก ับการตรวจคัดกรองทารกก่อนคลอด NICE® Test ของบริ ษทั Eone-Diagnomics Genome Center (ต่อไปนี้ เรี ยกว่า “ EDGC”) ซึ่ งประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ของ
การทดสอบ กระบวนการการทดสอบ และการแปลผลทดสอบ โดยก่อนลงนามในเอกสารนี้ผรู ้ ับการตรวจควรขอให้แพทย์ตอบคาถามใด ๆ ที่อาจมีเกีย่ วก ับการทดสอบได้
รายละเอียดการตรวจคัดกรองทารกก่ อนคลอด NICE® Test: การตรวจคัดกรองทารกก่อนคลอด NICE® Test จะตรวจสอบ DNA (สารพันธุ กรรม) ของลูกและของแม่ที่อยู่ ในเลือดของ
คุณแม่ที่เข้ารับการตรวจ โดยผลการทดสอบสามารถบอกได้ว่ามีความผิดปกติของจานวนโครโมโซมที่เกินขึ้นมา หรื อ ขาดหายไปหรื อไม่ (หรื อที่เรี ยกว่า "aneuploidy) โดยที่ พบส่ วนมากได้แก่ ความ
ผิดปกติของโครโมโซม คู่ที่ 21, 18, 13, 9, 16, 22 และโครโมโซมเพศ การทดสอบนี้ยงั สามารถตรวจเพศของทารกได้ดว้ ย (X และ Y) ซึ่งการตรวจคัดกรองทารกก่อนคลอด NICE® Test ได้มีการศึ กษา
และคิดค้นและนาไปใช้ตรวจผูห้ ญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ ยงที่จะพบทารกที่มีจานวนโครโมโซมผิดปกติ โดยทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ ยงแพทย์ได้พิจารณาแล้วว่าท่านควรได้รับการตรวจนี้
ข้ อมูลทั่วไปของ Aneuploidies: Trisomy 21 (กลุ่มอาการดาวน์), Trisomy 18 (กลุ่มอาการ Edwards), Trisomy 13 (กลุ่มอาการ Patau) Trisomies เกิดขึ้นเมื่อมีจานวนโครโมโซมเกินมา 1
แท่ง รวมเป็ น 3 แท่ง จากจานวนปกติ คือ 2 แท่ง โดย Trisomy 21, Trisomy 18 และ Trisomy 13 เป็ นความผิดปกติที่พบได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามอาการจากความผิดปกติเหล่านี้ จะมีความหลากหลาย
ในแต่ละบุคคล โดยอาจทาให้เกิดความบกพร่ องทางสติปัญญาตั้งแต่ระดับต่าถึงรุ นแรง ความผิดปกติทางร่ างกายที่อาจพบได้ เช่น หัวใจพิการแต่กาเนิด ความผิดปกติในอวัยวะอื่น ๆ รวมถึงช่ วงชี วิตที่
สั้นลง โดยโอกาสที่ทารกจะมีความผิดปกติเหล่านี้จะพบในอัตราที่สูงขึ้นในผูห้ ญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมากขึ้น สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่ วก ับเงื่อนไขเหล่านี้สามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://www.edgc.com
หรื อคุณยังสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผูใ้ ห้บริ การด้านการดูแลสุ ขภาพหรื อที่ปรึ กษาทางพันธุกรรมของคุณ หากไม่ตอ้ งการทราบเพศของทารกโปรดแจ้งให้ผใู ้ ห้บริ การดูแลสุ ขภาพทราบล่วงหน้า
ขั้นตอนการทดสอบ: เพื่อวิเคราะห์ DNA จากเลือด ผูใ้ ห้บริ การจะทาการเก็บตัวอย่างเลือดของคุณ (8 ถึง 10 ซีซี.) ซึ่งจะมีความเสี่ ยงเพียงเล็กน้อยที่จะเกิดขึ้นจากการเจาะเลือด
ข้ อควรทราบเกี่ยวกับการทดสอบและการรายงานผล: ●ผลการทดสอบของคุณเป็ นความลับตามที่กฎหมายกาหนด ประกาศเกีย่ วกบั หลักปฏิ บัติเกีย่ วกบั ข้อมูลส่ วนบุ คคลของบริ ษทั ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.edgc.com ●บุคลากร EDGC เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงตัวอย่างเลือดของมารดา การวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงผลตรวจ ซึ่งทั้งหมดจะถูกเก็บเป็ นความลับตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่บงั คับใช้ โดยผลการตรวจจะได้รับการเปิ ดเผยต่อแพทย์ที่สั่งตรวจหรื อผูใ้ ห้บริ การด้านการดูแลสุ ขภาพของคุณเท่านั้น ●เฉพาะตัวอย่างเลือดที่ผรู ้ ับการตรวจเซ็นต์ยินยอมอนุ ญาตให้
ทดสอบเท่านั้นที่จะได้ถูกดาเนินการตรวจทดสอบ ●เมื่อสิ้ นสุ ดกระบวนการทดสอบตามกระบวนการของบริ ษทั ตัวอย่างของผูร้ ับการตรวจจะถูกทาลาย การเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกบั การตั้งครรภ์
ของผูร้ ับการตรวจหลังจากการตรวจคัดกรองก่อนคลอดเป็ นส่ วนหนึ่งของการปฏิบตั ิตามมาตรฐานของห้องปฏิบตั ิ การเพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นคุณภาพและเป็ นสิ่ งจาเป็ น ดังนั้น EDGC อาจติดต่อแพทย์
หรื อผูใ้ ห้บริ การด้านการดูแลสุ ขภาพของผูร้ ับการตรวจเพื่อขอรับข้อมูลนี้
การทดสอบสามารถทาได้เมื่อมีอายุครรภ์ต้งั แต่ 10 สัปดาห์ข้ นึ ไป เพราะต้องมีปริ มาณ DNA ในตัวอย่างเลือดที่ เพียงพอสาหรั บทาการทดสอบให้สมบู รณ์ ด้วยเหตุน้ ี อาจมีการขอเก็บ
ตัวอย่างเพิ่มเติมหากพบว่าในเลือดของท่านปริ มาณ DNA ไม่เพียงพอสาหรับการตรวจ หรื อ ตัวอย่างได้รับความเสี ยหายจากการจัดส่ ง หลังจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิ บัติการทางพันธุ กรรมของ
EDGC ผลการทดสอบจะถูกส่ งกลับไปยังแพทย์หรื อผูใ้ ห้บริ การด้านการดูแลสุ ขภาพของคุณซึ่งจะเป็ นผูอ้ ธิบายผลการทดสอบให้แก่ท่าน
การรับรายงานผลและการแปลผลการทดสอบ: หลังจากการวิเคราะห์โดย EDGC ผลการทดสอบของคุณจะถูกส่ งกลับไปยังแพทย์หรื อผูใ้ ห้บริ การด้านการดูแลสุ ขภาพของคุณ ตามที่ ระบุ
ไว้ที่ดา้ นหน้าของแบบฟอร์ มนี้เท่านั้น ผลทดสอบของคุณจะแจ้งให้ผใู ้ ห้บริ การดูแลสุ ขภาพของคุณทราบว่ามีจานวนโครโมโซมที่ ผิดปกติหรื อไม่ ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การด้านการดูแลสุ ขภาพที่ สั่งตรวจการ
ทดสอบนี้จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบอธิบายจุดประสงค์ของการทดสอบและข้อจาก ัดเฉพาะของการทดสอบนี้และเพื่อให้มนั่ ใจว่าคุณเข้าใจข้อจาก ัดเฉพาะของการทดสอบนี้ กรณี ตรวจพบความผิดปกติทาง
พันธุกรรมจากการตรวจคัดกรองนี้ ควรมีการติดตามการทดสอบโดยทาการตรวจยืนยันอีกครั้ง เช่น การเจาะน้ าคร่ าหรื อ การสุ่ มตัวอย่าง chorionic villus
ข้ อจากัดการตรวจคัดกรองทารกก่ อนคลอด NICE® Test: 1. การทดสอบ NICE® ออกแบบมาเพื่อคัดกรองโครโมโซมของทารกในครรภ์จากการวิเคราะห์ Cell Free DNA และได้รับ การ
ทดสอบตัวอย่างทางคลินิกสาหรั บการตรวจสอบของโครโมโซม 21, 18, 13, 9,16, 22, X และ Y และการทดสอบนี้ ยงั ถูกออกแบบมาเพื่อคัดกรองการขาดหายไปบางส่ วนของโครโมโซม (sub
chromosomal deletion) ได้แก่ 1p36, 2q33.1, 4p16.3, 5p-, 7q11.23, 11q23, 15q11.2-q13, 22q11.2 ซึ่งการทดสอบนี้ได้มีการรับรองสาหรับการคัดกรองในการตั้งครรภ์เดี่ยวที่มีอายุครรภ์อย่างน้อย 10
สัปดาห์ โดยประมาณจากการมีประจาเดือนครั้งสุ ดท้าย 2. การทดสอบนี้สามารถทดสอบได้ในกรณี ของการตั้งครรภ์แฝดเช่นก ัน แต่จะสามารถตรวจสอบได้เฉพาะในโครโมโซม 21, 18 และ 13 และ
สามารถทดสอบได้สาหรับอายุครรภ์ต้ งั แต่ 12 สัปดาห์ข้ ึนไป 3. ผลการทดสอบเหล่านี้ ไม่ได้กาจัดความเป็ นไปได้ที่การตั้งครรภ์น้ ี อาจมีการเกีย่ วข้องกบั ความผิดปกติ ของโครโมโซมหรื อ subchromosomal อื่น ๆ รวมถึงข้อบกพร่ องของการตั้งครรภ์หรื อภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ และการทดสอบนี้ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อระบุ การตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ ยงสาหรั บ
ข้อบกพร่ องของท่อประสาท 4. ผลการทดสอบเชิ งลบไม่ได้ช้ ี ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทารกจะไม่มีความเสี่ ยงใด ๆที่ จะมีความผิดปกติ ของโครโมโซม เช่ น Trisomy 21, Trisomy 18, Trisomy 13,
Trisomy 9, Trisomy 16, Trisomy 22 ทั้งนี้ยงั คงมีความเป็ นไปได้เล็กน้อยที่ผลการทดสอบอาจไม่สะท้อนถึงโครโมโซมของทารก แต่อาจสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมในรก (confined
placental mosaicism) หรื อในมารดา (chromosomal mosaicism) 5. โอกาสที่เป็ นไปได้ของผลการทดสอบที่ไม่ถูกต้องที่ ไม่ได้เป็ นข้อจากดั ในการทดสอบแต่ อาจเกิดจากสิ่ งเหล่านี้ : มารดา, ทารกใน
ครรภ์และ / หรื อภาวะ placental mosaicism, ปริ มาน DNA ทารกในเลือดแม่ต่า, การถ่ายเลือด, การผ่าตัดปลูกถ่ายและการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดการสลายของ Fetal รวมถึง
การสลายของทารกในครรภ์ (vanishing fetus) โดยสิ่ งที่กล่าวมานี้ อาจส่ งผลให้เกิดผลลบปลอมหรื อผลบวกปลอม ดังนั้นหากต้องการการวินิจฉัยที่ ชัดเจนจะต้องทาการตรวจยืนยันด้วย การสุ่ ม
ตัวอย่าง chorionic villus หรื อด้วยวิธีการเจาะน้ าคร่ า
เอกสารอ้ างอิง 1. Genetic Disorders and the Fetus: Diagnosis, Prevention, and Treatment. Sixth Edition, ©2010; Milunsky and Milunsky; p 9, Table 1.3, p 197, Table 6.2, p 858, p 4, p 199, p 278
Website: www.edgc.com | E-mail: info@edgc.com
การประกันเงินสาหรับการตรวจ NICE® Test
1. กรณี ความเสี่ ยงสู ง (กรณี ผลบวกและบวกลวง) ในกรณี พบว่ามี "ความเสี่ ยงสู งหรื อบวกลวง" ทางบริ ษทั จะมีเงินสาหรับสนับสนุ นการเจาะน้ าคร่ าตามที่ จ่ายจริ งตามใบเสร็ จหรื อในวงเงินสู งสุ ดไม่
เกิน 25,000 บาท (KRW 821,500) สาหรับยืนยันความเสี่ ยงสู ง (อ้างอิงถึงข้อ จาก ัด ของการทดสอบ NICE®ใน TRF)
2. กรณี ผลลบลวงและทารกคลอดออกมา ในกรณี น้ ีจะมีเงินประก ันให้เฉพาะผลลบลวงที่เมื่อพบความผิดปกติชนิด T21 / T18 และ T13 เท่านั้น โดยจะมีเงินชดเชยดังนี้
● NICE®/NICE® LITE/NICE®TWIN : 2,000,000 บาท (USD 64,536.96 / KRW 78,096,891)
3. กรณี ผลลบลวงและยุติการตั้งครรภ์ จะได้รับเงินชดเชยดังนี้
● NICE®/NICE®TWIN: 100,000 บาท (USD 3,228 / KRW 3,904,844) ● NICE® LITE: 50,000 บาท (USD 1,614 / KRW 1,952,422)

