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บรรณาธิการแถลง
TMTL ฉบับนี ้ ผมได้ รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองก่อน
คลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การตรวจโครโมโซมของทารกในครรภ์เพื่อ
ค้ นหาความผิดปกติของโครโมโซมคูท่ ี่ 13, 18 และ 21 วิทยาการ
สมัยใหม่ช่วยให้ สามารถตรวจโครโมโซมของทารกจากเศษ
โครโมโซมที่อยูใ่ นเลือดของมารดา การตรวจดังกล่าวมีความไวสูง
กว่าร้ อยละ 99 เป็ นการตรวจกรองทีส่ าํ คัญ เพราะการเจาะนํ ้าครํ่ า
อาจเกิดผลแทรกซ้ อนทําให้ เกิดการแท้ งได้ นอกจากนี ้ ยังเป็ นปี ที่
กรุงเทพอาร์ ไอเอก่อตังมาครบ
้
35 ปี เต็ม เรากําลังก้ าวเข้ าสูป่ ี ที่ 36
“มองอดีตแล้ วแลไปข้ างหน้ า” เป็ นบันทึกแต่ละย่างก้ าวของกรุงเทพ
อาร์ ไอเอ เพื่อเล่าเรื่ องราวเก็บไว้ เป็ นหน้ าหนึง่ ของบทบาทเทคนิค
การแพทย์ไทย
จตุรพร พรศิลปทิพย์
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การตรวจคัดกรองก่อนคลอด
การตรวจคัดกรองก่อนคลอดมุง่ ประเด็นไปที่การตรวจตัวอ่อนเพือ่ หา
ความบกพร่องทางกายวิภาคและสรี ระ หากทราบผลการตรวจกรอง
เร็ วเท่าใดยิ่งดี แพทย์อาศัยการทดสอบต่างๆ เช่น วัดความหนาของ
เนื ้อเยื่อด้ วยการอัลตราซาวด์, การเจาะนํ ้าครํ่ าเพื่อตรวจหา
โครโมโซมทีผ่ ิดปกติของทารก, การตรวจหายีนกลายพันธ์เพื่อหา
ความผิดปกติทางพันธุกรรม, การเจาะเลือดเพื่อวัดระดับตัวบ่งชี ้
ต่างๆ และค้ นหาความผิดปกติของการสร้ างอีโมโกลบิน เหล่านี ้มา
เป็ นเครื่ องช่วยตัดสินใจในการตังครรภ์
้
หรื อยุติการตังครรภ์
้

ภาพแสดงการเจาะนํ ้าครํ่า (a) amniocentesis และการเจาะรก (b) chorionic

แต่เดิมการตรวจทารกในครรภ์นิยมการใช้ เข็มเจาะนํ ้าครํ่ าโดยแทง

sampling.html

ทะลุผา่ นมดลูก แพทย์จะดูดนํ ้าครํ่ าที่มีเซลรกปะปน แยกเซลรกไป
เพาะเลี ้ยงเพื่อย้ อมสีโครโมโซม นํามาจัดเรี ยง นับจํานวน ดูขนาด
และความสมํ่าเสมอของการติดสี การเจาะนํ ้าครํ่าจะทําได้ เมื่อ
มารดาตังครรภ์
้
อยูใ่ นช่วง 17-20 สัปดาห์ ความเสีย่ งของการเจาะ
นํ ้าครํ่ าที่พบนอกจากขึ ้นกับความชํานาญของแพทย์แล้ ว ยังอาจเกิด
การติดเชื ้อ, มดลูกหดเกร็ งตัว อันเป็ นสาเหตุของการแท้ งได้ ต่อมา
ได้ มีการพัฒนามาเจาะรกแทน (chorionic villus sampling) โดย
การแทงเข็มผ่านช่องคลอดเข้ าไปที่จดุ ต่อของสายรกกับถุงนํ ้าครํ่า
เพื่อเก็บชิ ้นส่วนของรกมาวิเคราะห์โครโมโซม การเก็บตัวอย่างแบบ
นี ้สามารถทําได้ ในอายุครรภ์ 9.5-12.5 สัปดาห์ซงึ่ ทําให้ ทราบผล
โครโมโซมเร็ วกว่าเดิม แต่กลับเพิม่ ความเสีย่ งในการแท้ งสูงกว่าการ
เจาะนํ ้าครํ่าในไตรมาสที่สองเสียอีก เนื่องจากการเจาะนํ ้าครํ่ามี
อัตราเสีย่ งต่อการแท้ งบุตรประมาณ 1 ใน 350 ราย แพทย์จงึ มักใช้
วิธีตรวจนํ ้าครํ่ าเฉพาะสตรี ตงครรภ์
ั้
ที่มีความเสีย่ งสูงเท่านัน้ ได้ แก่
สตรี ที่ตงครรภ์
ั้
อายุตงแต่
ั ้ 35 ปี ขึ ้นไป มีประวัติการคลอดลูกคนก่อน
เป็ นทารกดาวน์ สตรี ที่ตรวจคัดกรองเลือดแล้ วได้ ผลบวก เป็ นต้ น

villus sampling ที่มา: https://medicalfoxx.com/chorionic-villus-

นอกจากการตรวจทารกในครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์แล้ ว แพทย์ยงั
ตรวจคัดกรองจากเลือดของมารดาที่อายุครรภ์ตา่ งๆกัน เช่นตรวจ
ระดับสารชีวเคมีที่เป็ นตัวบ่งชี ้ 3-4 ตัวมาคํานวณหาอัตราเสีย่ งการ
ตังครรภ์
้
ทารกปั ญญาอ่อนหรื อดาวน์ซินโดรม ปั จจุบนั ใน
สหรัฐอเมริ กาวางแนวทางเจาะเลือดตรวจไตรโซมีสาํ หรับดาวน์ซินโด
รมเป็ นระเบียบปฏิบตั ใิ นหญิงตังครรภ์
้
แต่ในจีนตรวจทังดาวน์
้
และ
เอ็ดเวิดส์ซินโดรม อนึง่ ไตรโซมี (trisomy) คือปรากฏการณ์ที่
โครโมโซมคูใ่ ดคูห่ นึง่ มี 3 แท่ง เกินมาหนึง่ แท่ง การตรวจหา
โครโมโซมลูกที่เกินมาคูห่ นึง่ หรื อไตรโซมี สามารถตรวจหาโครโมโซม
ลูกจากเลือดของแม่ได้ ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล ทําให้ ไม่ต้องเจาะ
นํ ้าครํ่ าหรื อเก็บเซลรก (non-invasive prenatal testing, NIPT)
การตรวจกรองโดยการหาระดับตัวบ่งชี ้และการตรวจโครโมโซมมี
ความไวและความถูกต้ องแม่นยําแตกต่างกัน ยิ่งมีความถูกต้ อง
มากโอกาสที่จะกรองมารดาทีต่ งครรภ์
ั้
ปกติออกไปให้ มากที่สดุ ย่อม
ลดความเสีย่ งการเจาะนํ ้าครํ่ าได้ มาก เนื่องจากการตรวจเจาะนํ ้าครํ่ า
มีความเสีย่ งมาก แพทย์มกั หลีกเลีย่ งการเจาะนํ ้าครํ่ าหากไม่จําเป็ น
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บุตรร้ อยละ 10-25 ทังนี
้ ้ขึ ้นกับอายุของแม่ โอกาสแท้ งใน
หญิงตังครรภ์
้
เมื่ออายุมากจะมีมากกว่า การแท้ งตาม
ธรรมชาติในไตรมาสแรกของการตังครรภ์
้
มกั เกิดจากทารก
มีโครโมโซมที่ผิดปกติ โครโมโซมผิดปกตินี ้เกิดจากไข่ หรื อ
สเปิ ร์ มไม่สมบูรณ์ หรื อเกิดจากไซโกทแบ่งเซลที่ผิดปกติ
(ไซโกท zygote คือไข่ที่ได้ รับการผสมแล้ ว และแบ่งเซล
เจริ ญเป็ นตัวอ่อนในขันต่
้ อไป) อย่างไรก็ตาม การแท้ งมี
สาเหตุอื่นที่ต้องพิจารณาร่วมด้ วย เช่น ลักษณะการใช้ ชีวติ
ภาพโครโมโซม 23 คูข่ องสตรี ที่มา: http://www.open.edu

การตรวจคัดกรองก่อนคลอดเพื่อให้ แพทย์ทราบล่วงหน้ าว่าจะต้ อง

การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ระดับของฮอร์ โมนของแม่ การติดเชื ้อ
ระหว่างการตังครรภ์
้
เป็ นต้ น

ทําอย่างไรตังแต่
้ ก่อนจนหลังคลอด และร่วมวางแผนกับพ่อแม่วา่
สมควรจะให้ ตงครรภ์
ั้
ตอ่ หรื อยุติ สําหรับพ่อแม่จะได้ เตรี ยมตัวว่าจะ
วางแผนชีวติ อย่างไรทังทางจิ
้
ตวิทยา, สังคม, การเงิน และปั ญหา
สุขภาพ สําหรับลูกที่เกิดมาผิดปกติ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ตลอดชีวติ ปั ญหาความบกพร่องทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
มักเกิดควบคูก่ บั ภาวะดาวน์

ใครที่มีความเสี่ยงควรตรวจเลือด
 หญิงตังครรภ์
้
ที่มีอายุเกิน 35 ปี
 หญิงที่เคยตังครรภ์
้
ทารกทีมีหวั ใจทํางานผิดปกติ มีความ
บกพร่องทางพันธุกรรม
 หญิงที่มีความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, หอบหืด, โรค
ภูมิค้ มุ กันทําลายเนื ้อเยื่อตัวเอง (ที่เรารู้จกั กันว่าโรคพุม่
พวงนันคื
้ อหนึง่ ในกลุม่ โรคภูมิค้ มุ กันทําลายเนื ้อเยื่อ
ตัวเอง), โรคลมชัก
 หญิงที่มีประวัติคนในครอบครัวมีความบกพร่องทาง
พันธุกรรม
 หญิงตังครรภ์
้
แฝด
 หญิงที่มีประวัติการแท้ งบุตรมาหลายครัง้ การแท้ งมักเกิด
ในอายุครรภ์ตํ่ากว่า 20 สัปดาห์ ประมาณว่ามีโอกาสแท้ ง
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ปัญญาอ่อนจากดาวน์ซินโดรม
ภาวะดาวน์
Down syndrome
เป็ นลักษณะทารกที่ผิดปกติทางพันธุกรรม คือมีโครโมโซมคูท่ ี่ 21
เกินมาหนึง่ แท่ง ทําให้ มีโครโมโซมคูน่ ี ้รวม 3 แท่ง เราเรี ยกไตรโซมี 21

ลักษณะใบหน้ าของเด็กภาวะดาวน์ซินโดรม

(trisomy21) โดยปกติคนรามีโครโมโซม 23 คู่ รวม 46 แท่ง เด็กที่มี

ทีม่ า: http://www.whatsonweibo.com/china-end-syndrome/

โครโมโซมคูท่ ี่21 เกินมาจะมีโครโมโซม 47 แท่ง เป็ นผลให้ มีสมองที่
พัฒนาช้ าถึงช้ ามากแล้ วแต่รายบุคคล โดยเฉลีย่ มีไอคิวไม่เกิน 50

ลักษณะใบหน้ าของเด็กปั ญญาอ่อนค่อนข้ างคล้ ายคลึงกัน คือ เด็ก

หรื อประมาณเด็กอายุ 8-9 ปี เท่านัน้ หากไอคิวตํา่ กว่านี ้อาจถึงขัน้

จะมีใบหน้ าค่อนข้ างแบนและกว้ าง ไม่มีดงจมู
ั ้ ก มีช่องระหว่าง

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ การตังครรภ์
้
ทารกดาวน์ซินโดรมนี ้พบ 1 ราย

นัยน์ตากว้ าง ดวงตาเรียว หางตาเฉียงขึ ้น มีช่องปากที่เล็กแต่ลิ ้น

ในมารดาที่ตงครรภ์
ั้
800 ราย เกิดได้ กบั ทุกเชื ้อชาติ ทุกสถานะทาง

ใหญ่ทําให้ พดู ไม่ชดั มีลาํ คอสัน้ ร่างกายไม่มกี ล้ ามเนื ้อ เส้ นลายมือ

สังคม ทุกช่วงอายุของมารดาแต่พบมากในมารดาที่อายุมากกว่า

น้ อย มีหวั แม่เท้ าใหญ่และแยกห่างจากนิ ้วอื่น เด็กทีม่ ีภาวะดาวน์มกั

35 ปี ขึ ้นไป

เกิดมาพร้ อมกับภาวะหัวใจผิดปกติ ต่อมธัยรอยด์ทาํ งานตํา่ ผิดปกติ
ต่อมธัยรอยด์ควบคุมการเจริ ญเติบโตและกิจกรรมต่างๆเมื่อผิดปกติ
ส่งผลให้ เด็กไม่สงู และเสีย่ งกับการเป็ นโรคอ้ วน นอกจากนีย้ งั มีการ
ได้ ยิน การมองเห็นจํากัดมาก
ทาไมจึงเกิดความผิดปกติมีโครโมโซมเพิ่มมาได ้
โดยปกติเซลสืบพันธุ์ประกอบด้ วยนิวเคลียสติดสีเข้ มลอยอยูก่ ลาง
เซล นิวเคลียสนี ้คือกลุม่ ของสายดีเอ็นเอทีเ่ ป็ นสารพันธุกรรม จัด
เรี ยงลําดับ เมื่อจะสร้ างเซลสืบพันธุ์จะต้ องมีการลดจํานวน
โครโมโซมลงครึ่งหนึง่ ก่อนโดยการแบ่งเซลสองครัง้ เพื่อว่าเมื่อไข่กบั

โครโมโซมคูท่ ี่ 21 ของเด็กปั ญญาอ่อนมีเพิ่มขึ ้นมาหนึ่งแท่ง
ทีม่ า: www.emaze.com

สเปิ ร์ มผสมกันเป็ นตัวอ่อนแล้ ว ตัวอ่อนจะมีจํานวนโครโมโซมเท่า
เดิม คือแท่งหนึง่ มาจากพ่อและแท่งหนึง่ มาจากแม่
กระบวนการแบ่งเซลลดโครโมโซมอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ ้นคือ
ไม่ได้ ลดจํานวนโครโมโซมคูท่ ี่ 21 ซึง่ อาจผิดพลาดที่เซลสืบพันธุ์ของ
พ่อหรื อเซลสืบพันธุ์ของแม่ก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 นัน้
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ผิ ดพลาดทีเ่ ซลแม่ ยิ่ งแม่มีอายุ โอกาสทีม่ ี การแบ่งเซลแบบลด
จานวนโครโมโซมผิ ดปกติ ยิ่งมี มาก
นอกจากนี ้ยังมีทารกดาวน์ร้อยละ 5 ที่มีสาเหตุมาจากโครโมโซม
เคลือ่ นมาอยูผ่ ิดที่ (translocation) โดยที่โครโมโซมคูท่ ี่ 14 มีสว่ น
ของโครโมโซมคูท่ ี่ 21 แปะติด ทารกดาวน์ซินโดรมบางรายพบว่า
บางเซลมีโครโมโซม 46 แท่งตามปกติ แต่บางเซลมีโครโมโซม 47
แท่งก็มี ลักษณะแบบนี ้เรี ยกโมเซอิค (mosaic) กรณีแบบนี ้พบเพียง
ร้ อยละ 1 เท่านัน้
ตัวอย่างภาพทารกภาวะพาทูซินโดรม
ทีม่ า: www.emaze.com

ไตรโซมี 18 หรื อ เอ็ดเวิดส ์ซินโดรม

(Edwards syndrome)

เป็ นอาการผิดปกติของทารกที่มีโครโมโซมคูท่ ี่ 18 เกินมาหนึง่ แท่ง
มักเกิดกับทารกเพศหญิง เด็กมักเสียชีวิตตังแต่
้ อยูใ่ นครรภ์ มี
ส่วนของโครโมโซมคูท่ ี่ 21 ที่เคลื่อนไปอยูบ่ นโครโมโซมคูท่ ี่ 14 อีกหนึ่งสาเหตุ
ของภาวะดาวน์ซินโดรม

โอกาสพบ 1 ใน 5,000 รายของทารกที่คลอดออกมา เมื่อคลอดแล้ ว
ร้ อยละ 92.5 มีชีวิตอยูไ่ ม่เกินหนึง่ ปี ลักษณะของทารกเอ็ดเวิดส์ซนิ

ทีม่ า: http://www.massgeneral.org/children/down-syndrome/translocation-

โดรมมีศีรษะเล็ก คางหลบเพราะกรามสัน้ ปากแหว่งเพดานโหว่

down-syndrome.aspx

สมองไม่พฒ
ั นาถึงขันปั
้ ญญาอ่อนรุนแรง มีหวั ใจบกพร่องมาแต่
กําเนิด กระดูกและข้ อผิดปกติทาํ ให้ มือเท้ าแป นิ ้วติดกัน

นอกจากไตรโซมี 21แล้ ว แพทย์ยงั ให้ ความสําคัญกับโครโมโซมคูท่ ี่
13 และ 18 ด้ วย

ภาวะพาทูซน
ิ โดรม หรือ Patau syndrome,

Patau D เกิดจากทารกมีโครโมโซมคูท
่ ี่ 13 เกินมาหนึง่ แท่ง รวมเป็ น

3 แท่ง มีสาเหตุการเกิดจากความบกพร่องของเซลสืบพันธุ์ใน
ขันตอนการแบ่
้
งเซลเพื่อลดจํานวนโครโมโซมทํานองเดียวกับการเกิด
ไตรโซมี 21 การเกิดพาทูซินโดรมนี ้พบ 1 ในมารดาทีต่ งครรภ์
ั้
10,000 ราย เฉลีย่ อายุ 31 ปี ตัวอ่อนจะมีพฒ
ั นาการบกพร่องตาม
แนวแกนกลางลําตัว ทารกที่เกิดมาจึงมีศีรษะเล็กหลิม สมองไม่โต
อวัยวะภายในเช่นหัวใจ ไต บกพร่องแต่กําเนิด ตาบอด หูเลือ่ นตํ่า

ลักษณะทารกไตรโซมี18 ที่เกิดภาวะเอ็ดเวิดส์ซินโดรม
ทีม่ า: pinterest

ปากแหว่งเพดานโหว่ อุ้งมืออุ้งเท้ าผิดปกติ มีนิ ้วเกิน
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เทอเนอร์ ซินโดรม (Turner syndrome) เกิดในเพศหญิง เป็ นภาวะที่
มนุษย์มีโครโมโซม 23 คู่ เป็ นโครโมโซมที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการกําหนด
เพศ (autosome) จํานวน 22 คู่ มีโครโมโซมที่เกี่ยวข้ องกับการ
กําหนดเพศ (sex chromosome) คูเ่ ดียว โครโมโซมของเพศหญิงมี
ลักษณะเหมือนกันเรียกเป็ น โครโมโซม XX ส่วนโครโมโซมเพศชายมี
ลักษณะและขนาดที่ตา่ งกันเรี ยก โครโมโซม XY โรคที่เกิดขึ ้นบน
โครโมโซมเพศมีทงที
ั ้ ่เกิดในเพศชายและหญิง แต่มีบางลักษณะที่
พบมากในเพศหนึง่ เช่น ตาบอดสี, ศีรษะล้ าน, ภาวะขาดเอนไซม์
G6PD ผู้ชายมีโอกาสพบข้ อบกพร่องสูงกว่าหากมีความผิดปกติบน
โครโมโมโซม X เพราะมีโครโมโซมชนิดX เพียงแท่งเดียว ตาบอดสี

โครโมโซม X หายไปหนึง่ แท่ง (46, X) ทําให้ เด็กหญิงแคระแกรน ไม่
มีการเจริ ญพันธุ์เมื่อโตเป็ นสาวเนือ่ งจากรังไข่ไม่ทํางาน ไม่มี
ประจําเดือนและเป็ นหมัน มีกล้ ามเนื ้อข้ างลําคอแผ่ออกกว้ าง เกือบ
ครึ่งหนึง่ ของทารกมีหวั ใจบกพร่องมาแต่กําเนิด
ไคลน์เฟลเตอร ์ซินโดรม (Klinefelter syndrome) เป็ นภาวะ

บกพร่องที่พบในเพศชายเพราะมีโครโมโซม X เกินมา 1-2 แท่ง (47,
XXY หรื อ 48, XXXY) จึงมีลกั ษณะของสตรี มาก สร้ างฮอร์ โมนเทส
โตสเตอโรน (ฮอร์ โมนเพศชาย) น้ อยผิดปกติ รูปร่างสูง มีหน้ าอก
ผิวพรรณละเอียด ไม่มีขน อัณฑะเล็ก เป็ นหมันเพราะไม่สร้ างอสุจิ

มักเกิดขึ ้นกับบุรุษมากกว่าสตรี บุรุษพบได้ ร้อยละ 8 แต่ในสตรี พบ
เพียงร้ อยละ 0.4 ภาวะตาบอดสีไม่สามารถรักษาได้ มักแยกความ
แตกต่างภายในคูส่ แี ดง-เขียว และ ภายในคูส่ เี หลือง-นํ ้าเงินไม่ออก

ภาพโครโมโซมของชายที่เป็ นไคลน์เฟลเตอร์ ซินโดรมที่มีFครโมโซม X เกินมา
หนึ่งแท่ง ทีม่ า: http://www.iflscience.com/health-and-medicine/klinefelter-ssyndrome-being-unable-produce-testosterone-has-serious/
ทริปเปิ ลเอกซ ์ซินโดรม (triple X syndrome) เกิดในเพศหญิงทีม
่ ี

แผ่นชาร์ ตทดสอบตาบอดสี

โครโมโซม X เกินมาหนึง่ แท่ง (47, XXX) พบได้ 1 ใน 1,000 ของ

ทีม่ า: http://haamor.com/th/ตาบอดสี/

ทารกเพศหญิง เมื่อเป็ นผู้ใหญ่จะดูไม่แตกต่างจากปกติมากนัก มี

เทอเนอร ์ซินโดรม (Turner syndrome)

ส่วนสูงที่สงู กว่าปกติเล็กน้ อย กล้ ามเนื ้อไม่แข็งแรง มีพฒ
ั นาการ
ทางการพูดช้ า สามารถมีลกู ได้
ดับเบิลวายซินโดรม (double Y syndrome)

พบในชายที่มี

โครโมโซม Y เกินมา 1 แท่ง (47, XYY) ชายทีม่ ีโครโมโซมแบบนี ้
เรี ยก ซุปเปอร์ เมล เพราะมีรูปร่างสูงใหญ่มากกว่า 180 ซม.ขึ ้นไป มี
พัฒนาการช้ ากว่าเด็กปกติทงการเดิ
ั้
น การพูด มีอารมณ์ก้าวร้ าว
เด็กหญิงที่มีกล้ ามเนื ้อลําคอแผ่กว้ างจากสาเหตุโครโมโซม X หายไปหนึ่งแท่ง
ทีม่ า: https://online.epocrates.com/diseases/1106/Turner-syndrome

กล้ ามเนื ้อไม่แข็งแรง สติปัญญาตํ่ากว่าปกติ มีการเจริ ญพันธุ์ปกติ
พบได้ 1 ใน 1,000 ของทารกเพศชาย
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ของการตังครรภ์
้
ทารกดาวน์ หากพบว่ามีความเสีย่ งสูงกว่า 1:200

การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม
การเจาะนํ ้าครํ่ าเพื่อตรวจโครโมโซมที่ผิดปกติของทารกเป็ นวิธีที่ดี
ที่สดุ อายุครรภ์ที่เหมาะสมกับการตรวจนํ ้าครํ่ าคือ 17-20 สัปดาห์
แต่การเจาะนํ ้าครํ่ ามีความเสีย่ งต่อการแท้ งบุตร 1 ใน 350 ราย
แพทย์จึงมักทําเฉพาะในแม่ทมี่ ีความเสีย่ งต่อการตังครรภ์
้
ดาวน์ซนิ
โดรมสูงเท่านัน้ การตรวจกรองด้ วยการเจาะเลือดแม่เป็ นทางเลือก
ทางหนึง่ หากผลการตรวจกรองระบุวา่ มีความเสีย่ งต่อการตังครรภ์
้
ทารกดาวน์ การเจาะนํ ้าครํ่ าตรวจโครโมโซมจึงใช้ เป็ นทางเลือก
สุดท้ ายเพื่อยืนยัน การตรวจคัดกรองด้ วยการเจาะเลือดแม่สามารถ
แบ่งได้ เป็ นสองชนิด คือตรวจคัดกรองโดยการหาระดับตัวบ่งชี ้ใน
เลือดแม่ 3-4 ชนิดมาเปรี ยบเทียบ (triple and quadruple
screening) และตรวจคัดกรองโดยการวิเคราะห์เศษชิ ้นโครโมโซม
ของทารกที่ปะปนอยูใ่ นเลือดแม่ (NIPT) ในที่นี ้จะกล่าวถึงวิธีแรก
ส่วนการตรวจคัดกรองชิ ้นโครโมโซมของทารกในเลือดแม่จะได้ แยก
กล่าวถึงต่อไป
การเจาะเลือดแม่เพื่อตรวจสารชีวเคมีที่เป็ นตัวบ่งชี ้ในขณะตังครรภ์
้
ช่วงไตรมาสแรกร่วมกับการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อวัดความหนาของ
ผิวหนังบริ เวณต้ นคอทารกในครรภ์ เป็ นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง
สามารถคัดกรองทารกดาวน์ได้ ถงึ ร้ อยละ 85-90 ทังยั
้ งเป็ นวิธีที่
สดวกรวดเร็ว ค่าใช้ จ่ายไม่สงู แต่มีข้อจํากัดทีต่ รวจได้ เฉพาะอายุ
ครรภ์ 10-14 สัปดาห์เท่านัน้ หากเลยช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการ
ตรวจอีกชนิดหนึง่ ที่เรี ยกว่าการตรวจคัดกรองทริ บเปิ ล triple
screening เป็ นการตรวจคัดกรองในช่วงการตังครรภ์
้
ไตรมาสที่สอง
(อายุครรภ์ 14-18 สัปดาห์) การตรวจคัดกรองแบบทริ ปเปิ ลมีความ
ไวเพียงร้ อยละ 65-70 เท่านัน้

แพทย์จะแนะนําให้ เจาะนํ ้าครํ่าเพื่อตรวจโครโมโซม ตัวบ่งชี ้สาม
ชนิดนี ้มีความไวร้ อยละ 65-70 และมีผลบวกลวงร้ อยละ 5
หมายความว่าสามารถตรวจพบทารกดาวน์ได้ 65-70 ราย จาก
ทารกดาวน์ 100 ราย และรายงานผลทารกปกติเป็ นทารกดาวน์ 5
รายใน 100 ราย ต่อมามีการนําตัวบ่งชี ้อื่นๆเข้ ามาช่วยเป็ น 4 ตัว
บ้ างก็ 5 ตัว คือเพิ่มแปบ-เอ (PAPP-A) และอินฮิบิน-เอ (inhibin-A)
เข้ ามา การเพิม่ ชนิดของตัวบ่งชี ้ช่วยทําให้ ความไวในการตรวจหา
ทารกดาวน์เพิม่ มากขึ ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลบวกลวงด้ วย
การแปลผลการตรวจกรอง หากผลการคํานวณแล้ วพบว่ามารดามี
ความเสีย่ งต่อการตังครรภ์
้
ทารกดาวน์สงู กว่า 1:200 ณ เวลาทีเ่ จาะ
เลือด หมายความว่ามารดามีความเสีย่ งเท่ากับแม่ที่มีอายุมากกว่า
35 ปี (แม้ วา่ จะเป็ นครรภ์สาวที่แม่มีอายุตํ่ากว่า 35 ปี ก็ตาม) การ
ตรวจคัดกรองที่ให้ ผลบวกนี ้ไม่ได้ หมายความว่าเป็ นการตังครรภ์
้
ทารกดาวน์ แต่หมายถึงมีความเสีย่ งต่อการตังครรภ์
้
ทารกดาวน์สงู
กว่าคุณแม่ทวั่ ไป หากผลการตรวจกรองรายงานว่าเป็ นผลลบ
หมายความว่าผลการตรวจปกติ คุณแม่มคี วามเสีย่ งต่อการเกิด
ทารกดาวน์ตาํ่ กว่า 1:200 ซึง่ ถือว่ามีความเสีย่ งน้ อยไม่จําเป็ นต้ อง
เจาะตรวจนํ ้าครํ่ าเพราะอาจไม่ค้ มุ กับความเสีย่ งของการแท้ งจาก
การเจาะนํ ้าครํ่ า พึงระลึกว่า การตรวจกรองที่ให้ ผลลบ ไม่ได้
หมายความว่าทารกไม่มีอกาสเป็ นดาวน์ เพียงแต่ระบุวา่ มีโอกาส
เกิดน้ อยมาก
การตรวจคัดกรองทารกดาวน์ด้วยการตรวจสารชีวเคมีในเลือด
ในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ร่วมกับการตรวจอัลตราซาวด์พบว่า การ
ตังครรภ์
้
เมื่อมีอายุมากมีความเสีย่ งต่อการเกิดทารกดาวน์สงู กว่า
การตังครรภ์
้
เมื่ออายุน้อย แม่ทตี่ งครรภ์
ั้
เมื่ออายุตาํ่ กว่า 25 ปี มี
โอกาสให้ ผลการคัดกรองเป็ นบวก 1 ใน 50 เปรี ยบเทียบกับแม่ทมี่ ี

ตัวบ่งชี ้ที่แพทย์เลือกตรวจในยุคแรกๆคือ เบต้ า-เอชซีจี (b-hCG),

อายุ 30-34 ปี และ 35-39 ปี ที่มีโอกาสให้ ผลบวก 1 ใน 25 และ 1

อัลฟาฟี โตโปรตีน (AFP) และเอสตรี ออล (estriol) แพทย์จะนําระดับ

ใน 9 ตามลําดับ ยิง่ มีอายุขณะตังครรภ์
้
40-44 ปี จะมีโอกาสให้

ของตัวบ่งชี ้ทังสามตั
้
วมาเปรี ยบเทียบกับการใช้ อลั ตราซาวด์วดั ขนาด

ผลบวกสูงถึง 1 ใน 3 ( พบ 1 ราย จากแม่ที่ตงครรภ์
ั้
3 ราย)

ของความหนาผิวหนังต้ นคอ และอายุครรภ์ เพื่อประเมินความเสีย่ ง
8

ฐานข้ อมูลโครโมโซมของมนุษย์ทาํ ให้ ทราบว่าโครโมโซมแท่งใดมี
แหว่งหายไปหรื อมีสว่ นที่เกินมา ลักษณะการเกินมามีทงเกิ
ั ้ นมาบาง

การเจาะเลือดแม่เพื่อหาเศษโครโมโซมของ
ทารก
เมื่อตัวอ่อนฝั งตัวกับมดลูก จะมีการสร้ างเยื่อบางเป็ นถุงหุ้มตัวอ่อน
ไว้ ถุงนี ้เรี ยกถุงนํ ้าครํ่า ตัวอ่อนจะพัฒนาเป็ นตัวทารกและมีสายรก
เกาะกับผนังมดลูกเพื่อทารกจะได้ รับอาหารและออกซิเจน และ
ขับถ่ายของเสียจากร่างกายทารกออกไปผ่านทางรก กว่าที่ตวั
อ่อนจะพัฒนาขึ ้นจนเป็ นตัว มีการแบ่งเซล สร้ างเนื ้อเยื่อ จนมีเซล
ปะปนออกมาในนํ ้าครํ่ าและมาอยูใ่ นสายรกได้ มากพอที่จะเจาะไป
เพาะเลี ้ยงและตรวจโครโมโซมได้ ต้องมีอายุครรภ์ไม่น้อยกว่า 12
สัปดาห์ นอกจากเซลแล้ วยังพบว่ามีเศษโครโมโซมที่มาจากเซลที่
หมดอายุถกู ย่อยสลายปะปนเข้ ามาในกระแสเลือดของแม่ผา่ นทาง
รกด้ วย

ส่วนบนแท่งโครโมโซม และเกินมาทังแท่
้ งก็มี โครโมโซมแท่งไหน
ขาดหายไปบางส่วนหรื อขาดหายไปทังแท่
้ ง นอกจากนี ้ยังสามารถ
แยกได้ วา่ เป็ นการตังครรภ์
้
เดีย่ วหรื อตังครรภ์
้
แฝด สําหรับการตรวจ
NIPT เพื่อค้ นหาภาวะบกพร่องทางสมองแพทย์จะให้ ความสนใจกับ
5 โครโมโซมเป็ นพิเศษ ได้ แก่ คูท่ ี่ 13, 18, 21, X และ Y นอกจากจะ
ทราบเพศของทารกแล้ ว ยังทราบความผิดปกติอื่นๆของโครโมโซม
เพศได้ เช่น turner syndrome, triple X, double Y เป็ นต้ น
การตรวจโครโมโซมของลูกจากเลือดแม่นี ้มีความไวสูงถึงร้ อยละ 99
สูงกว่าการตรวจเลือดเพื่อหาสารชีวเคมีซงึ่ มีความไวร้ อยละ 65-70
ช่วยกรองแม่ทมี่ ีความเสีย่ งตํ่าออกไปไม่ต้องเจาะนํ ้าครํ่าเพื่อตรวจ
ยืนยันได้ เป็ นจํานวนมาก หากผลการตรวจ NIPT เป็ นผลบวก

แพทย์ แนะนาให้เจาะน้าคร่ าเพือ่ ยื นยันผล หากผลการตรวจ
เป็ นผลลบแสดงว่ามี ความเสีย่ งต่าต่อการตัง้ ครรภ์ ดาวน์ซินโดรม

NIPT non-invasive prenatal test
เมื่อความก้ าวหน้ าทางการตรวจอณูชีววิทยามีมากขึ ้น ประกอบกับ

และภาวะไตรโซมี อืน่ ๆ แพทย์จะใช้ การตรวจติดตามการ
เจริ ญเติบโตและความผิดปกติตา่ งๆของทารกด้ วยอัลตราซาวด์

ฐานข้ อมูลลําดับเบสบนโครโมโซมของมนุษย์มีพร้ อมแล้ ว การตรวจ

นอกจากการอ่านลําดับเบสด้ วยการสแกนทุกโครโมโซมข้ างต้ นจาก

ดีเอ็นเอของเศษชิ ้นโครโมโซมที่มปี ะปนในเลือดแม่จึงเป็ นสิง่ ที่ทําได้

เศษชิ ้นดีเอ็นเอหลายล้ านชิ ้นในเลือดของแม่แล้ ว ยังมีเทคนิคทาง

ไม่ยากอีกต่อไป เมื่อเจาะเลือดแม่มาแล้ ว นักวิทยาศาสตร์ จะเตรียม

ห้ องปฏิบตั ิการที่นาํ มาใช้ กนั ได้ แก่ การสแกนอ่านลําดับเบสเฉพาะ

เลือดอย่างระมัดระวัง โดยใช้ แรงเหวี่ยงแยกเอาเม็ดเลือดออกให้ มาก

บางช่วงโครโมโซมและการเลือกสแกนเพื่อศึกษาเฉพาะ 5 โครโมโซม

ที่สดุ แล้ วนําส่วนนํ ้าเหลืองไปสกัดแยกดีเอ็นเอ นําไปเพิม่ จํานวนชิ ้น

(เฉพาะคูท่ ี่ 13, 18, 21, X, Y) เท่านัน้ เรี ยกว่า digital analysis of

ดีเอ็นเอด้ วยหลักการพีซีอาร์ (polymerase chain reaction, PCR)

selective region (DANSR) โดยวิธีนี ้จะมีการเพิ่มจํานวนชิ ้นดีเอ็น

ดีเอ็นเอทีเ่ พิ่มจํานวนนี ้มีปนกันทังของแม่
้
และของลูก และเป็ นชิ ้นดี

เอเฉพาะช่วงที่สนใจ และนําไปเปรี ยบเทียบลําดับเบสหรื อ

เอ็นเอทีม่ าจากส่วนต่างๆของโครโมโซมเสมือนเป็ นตัวจิ๊กซอว์จํานวน

เปรี ยบเทียบทังชุ
้ ดยีนโดยการประมวลผลและจัดกลุม่ ด้ วยโปรแกรม

มากมาย คอมพิวเตอร์ จะอ่านลําดับเบส(รหัสชีวิต)ของดีเอ็นเอแต่

คํานวณที่ออกแบบไว้ ทางวิชาการเรี ยกการประมวลผลและจัดกลุม่

ละชิ ้น ระบบประมวลผลจะรวบรวมลําดับเบสแต่ละชิ ้นดีเอ็นเอมา

แบบจําเพาะนี ้ว่าอัลกอริ ทมึ่ (algorithm) อีกเทคนิคหนึง่ ที่นิยม

ร้ อยเรี ยงเสมือนการต่อจิ๊กซอว์ทงหมดแยกเป็
ั้
นทีละโครโมโซม อ่าน

นํามาใช้ คือการค้ นหาชิ ้นดีเอ็นเอที่ปรากฏบนโครโมโซมที่สนใจเพียง

และคัดแยกดีเอ็นเอที่มาจากแม่และลูกออกจากกันแยก โดยวิธีนี ้ทํา

5 ชนิด เขาจะเลือกตัวติดตามเพือ่ ค้ นหาชิ ้นดีเอ็นเอเหล่านัน้ โดยที่

ให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นรายละเอียดของโครโมโซมลูก เมื่อเปรี ยบเทียบกับ

ตัวติดตามนี ้มีความแตกต่างเพียงเบสตําแหน่งเดียว จึงเรี ยกเทคนิค
นี ้ว่าสนิป (SNP, single nucleotide polymorphism) หนึง่
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โครโมโซมสามารถกําหนดตัวติดตามหลายๆตําแหน่งได้ การติด

จํานวนฐานข้ อมูลของคนในชาตินนและคนจี
ั้
นที่มีเชื ้อสายใกล้ กนั ยิ่ง

ฉลากบนตัวติดตามจะช่วยให้ แยกดีเอ็นเอของแม่และของทารกออก

ช่วยให้ การวิเคราะห์มีความถูกต้ องมากยิง่ ขึ ้น ปั จจุบนั ทัว่ โลกมี

จากกัน เมื่อได้ ชิ ้นดีเอ็นเอออกมาแล้ วจึงนําไปอ่านลําดับเบส และ

ผู้ตรวจด้ วยเทคนิคของนิฟตี ้แล้ วประมาณ 1 ล้ านราย ปั ญหาต่างๆ

คํานวณอัตราส่วนของแต่ละตําแหน่งเปรี ยบเทียบระหว่างของ

ได้ รับการแก้ ไขเพื่อให้ มคี วามถูกต้ องและแม่นยําเป็ นที่เชื่อถือได้

มารดากับทารก แม้ วา่ เทคนิคต่างๆเหล่านี ้พบว่ามีความไวไม่

การตรวจ NIPT มีผลถูกต ้องมากเพียงใด

แตกต่างกัน แต่ประโยชน์ที่จะได้ ไม่เท่ากัน บางเทคนิคใช้ ตรวจกรณี
ตังครรภ์
้
แฝดไม่ได้ บางเทคนิคตรวจครรภ์แฝดชนิดที่ปฏิสนธิจากไข่
ใบเดียวเท่านัน้ บางเทคนิคเหมาะกับการตรวจตัวอ่อนในจานผสม
เทียมก่อนย้ ายฝากกลับเข้ ามดลูกได้ บางเทคนิคไม่ได้ บอกความ
ผิดปกติที่เกิดขึ ้นจากการขาดแหว่งหรื อมีช่วงของโครโมโซมที่ซํ ้าซ้ อน
ขึ ้นมา บางเทคนิคมีความไวสูงกับการตรวจภาวะดาวน์จากไตรโซมี
21 แต่ประสิทธิภาพลดลงเป็ นอย่างมากกับโครโมโซมคูอ่ ื่นๆ เป็ น
ต้ น
นิ ฟตี ้ Nifty Non-Invasive Fetal TrisomY
การตรวจโครโมโซมทารกจากเลือดแม่ (NIPT) อาศัยการเพิม่ จํานวน
ชิ ้นดีเอ็นเอ การตรวจโครโมโซมที่เพิ่มจํานวนชิ ้นดีเอ็นเอมีสองวิธี
ได้ แก่ การเพิม่ จํานวนดีเอ็นเอทุกโครโมโซม และการเพิม่ จํานวนชิ ้นดี
เอ็นเอเฉพาะ 5 โครโมโซมที่สนใจ (คูท่ ี่ 13, 18, 21, X และ Y)
วิธีการของ Nifty เป็ นการตรวจทุกโครโมโซมโดยเทคนิค MPSS,
massively parallel shortgun sequencing มีผลการตรวจ 5
โครโมโซมที่สนใจถูกต้ องสูงถึงร้ อยละ 99 นอกจากโครโมโซมทังห้
้ า
แล้ ว ยังสามารถบอกถึงความผิดปกติที่โครโมโซมอื่นๆอย่างคราวๆ
เช่น ลักษณะแหว่งหายในบริ เวณนอกยีน (sub-chromosomal
deletion) ลักษณะซํ ้าซ้ อนเกินมาบนโครโมโซม (sub-duplication)
ประโยชน์ของการสแกนทุกโครโมโซมทําให้ ทราบความผิดปกติที่
นอกเหนือจากโครโมโซมห้ าคูท่ ี่สนใจช่วยให้ พอ่ แม่สามารถเลือกตัว
อ่อนที่สมบูรณ์ที่สดุ เมื่อตังครรภ์
้
ด้วยการผสมเทียม
จุดเด่นอีกประการของนิฟตี ้คือ การเปรี ยบเทียบลําดับดีเอ็นเอบน
ฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะฐานข้ อมูลของคนเอเชีย นิฟตี ้มี
ฐานข้ อมูลของคนไทยกว่าหมื่นรายที่เคยตรวจมาก่อนหน้ า ยิ่งมี

ในการวิเคราะห์ทางห้ องปฏิบตั กิ ารมีศพั ท์อยู่ 2-3 คํา คือความไว
(sensitivity) ความจําเพาะ (specificity) มีหน่วยเป็ นร้ อยละ ความ
ไวใช้ แสดงความสามารถที่จะตรวจพบความผิดปกติทางพันธุกรรม
หากทารกรายนันผิ
้ ดปกติจริง ส่วนความจําเพาะใช้ แสดง
ความสามารถในการคัดกรองทารกปกติ หากผลการวิเคราะห์
รายงานว่าทารกปกติ (ผลการวิเคราะห์เป็ นลบ) แต่คลอดทารก
ผิดปกติออกมา เราเรี ยกผลนันว่
้ าเป็ นผลลบลวง ในทางกลับกันหาก
ผลการวิเคราะห์รายงานเป็ นผลบวกแต่ทารกปกติดี เราเรี ยกว่า
ผลบวกลวง ยังไม่มีวีธีการวิเคราะห์ใดในโลกที่ถกู ต้ อง ไม่มีผลการ
ทดสอบที่ไม่ผิดพลาดแม้ จะใช้ อ้างอิงเป็ นวิธีมาตรฐานเช่นการเจาะ
นํ ้าครํ่ ามาตรวจโครโมโซมก็ตาม
การตรวจ NIPT มีความผิดพลาดได้ เนื่องจากดีเอ็นเอของลูกที่ปะปน
มาในเลือดแม่นนมี
ั ้ ต้นกําเนิดมาจาก 3 แหล่งคือ จากเซลร่างกาย
ของทารกเอง จากส่วนของรก และจากแม่
1. สาเหตุจากทารก เช่น ลักษณะผิดปกติที่มาจากการตังครรภ์
้
แฝด
มีทารกคนหนึง่ แท้ งตังแต่
้ ไตรมาสแรก (เรี ยกภาวะเช่นนี ้ว่า
vanishing twin) โครโมโซมของทารกที่แท้ งไปยังหลงเหลืออยูใ่ น
เลือดของแม่ทําให้ การทดสอบผิดพลาด อีกลักษณะที่พบคือทารกมี
โครโมโซม 2 แบบ บางเซลมีโครโมโซมเหมือนปกติ แต่บางเซลมี
โครโมโซมผิดปกติ เช่น โครโมโซมเพศ 45, XO/46, XX ทางวิชาการ
เรี ยกโครโมโซมสองแบบว่าเป็ นรอยด่าง mosaicism
2. สาเหตุจากเซลรก ลักษณะ confined placental mosaicism,
เป็ นลักษณะที่รกมีเซลสองแบบ บางเซลมีโครโมโซมปกติ แต่บางเซล
มีโครโมโซมคูเ่ ดียวกันนันผิ
้ ดปกติ
3. สาเหตุจากมารดา เช่น มีโครโมโซมผิดปกติแต่ไม่แสดงออกหรือ
อยูใ่ นภาวะเป็ นรอยด่าง แม่ที่มะเร็ งก่อตัวในระหว่างการตังครรภ์
้
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(maternal malignancy) มักให้ ผลบวกลวง พบว่าโครโมโซมคูท่ ี่ 13
และ/หรื อ คูท่ ี่18 และ/หรื อ คูท่ ี่ 21 และ/หรื อ โครโมโซม X มี
โครโมโซมเกินมา 1 แท่ง (trisomy) บางครัง้ โครโมโซมหายไป 1
แท่ง (monosomy) โดยตรวจพบว่ามารดาเป็ นมะเร็ งภายหลังการ

NIPT มีความน่าเชื่อถือมากเพียงใด
จากผลการเก็บข้ อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2554-สิงหาคม 2556
เจาะเลือดมารดาตังครรภ์
้
จํานวน 146,958 ราย นํามาตรวจ

ตรวจ NIPT ไปแล้ วระยะหนึง่

วิเคราะห์ด้วย nifty ซึง่ เป็ นการสแกนทุกช่วงทุกโครโมโซม (MPSS)

สําหรับผลลบลวงของ NIPT นันมี
้ รายงานว่า สาเหตุหนึง่ คือดีเอ็นเอ

และ T13 พบว่ามีความไวร้ อยละ 99.17, 98.24 และ 100

ของตัวอ่อนหลุดออกมาในกระแสเลือดน้ อยเกิน น้ อยกว่าดีเอ็นเอ

ตามลําดับ และมีความจําเพาะสูงถึงร้ อยละ 99.95 ดังตารางที่ 1

ของแม่ ทําให้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประมวลผลผิดพลาดอ่านดีเอ็น

เพื่อประเมินความไวในการตรวจจับไตรโซมี 3 แบบ คือ T21, T18

เป้าหมาย

ผลบวก

ผลบวก
ลวง

ความไว
(ร้ อยละ)

ความจําเพาะ
(ร้ อยละ)

คําทํานาย
ผลบวก
(ร้ อยละ)

คําทํานาย
ผลลบ
(ร้ อยละ)

720
167
22
909

61
51
45
157

99.17
98.24
100
99.02

99.95
99.95
99.96
99.86

92.19
76.61
32.84
85.27

99.99
100
100
99.99

เอของแม่ (Smith et al, 2014) มักพบว่าแม่ที่มีนํ ้าหนักมากมักพบ
ปริ มาณดีเอ็นเออิสระในเลือดน้ อยกว่าแม่ทมี่ ีนํ ้าหนักตามเกณฑ์
อาจมีสาเหตุจากดีเอ็นเอของแม่ในเลือดมีมากขึ ้น หรื อมีปริ มาตร
ของเลือดสูงขึ ้นตามนํ ้าหนักตัวทําให้ ดเี อ็นเอของลูกเจือจางลงไป
อายุครรภ์ก็มีสว่ นสําคัญ พบว่ายิง่ มีอายุครรภ์มากขึ ้น จะมีดีเอ็นเอ
จากลูกปะปนเข้ ามาในกระแสเลือดของแม่มากขึ ้น อายุครรภ์ตงแต่
ั้
10 สัปดาห์ขึ ้นไปเป็ นอายุครรภ์ที่เหมาะสมเพราะมีดเี อ็นเอของลูก

T21
T18
T13
T21 + T18 + T13

ตารางที่ 1 ผลการตรวจ NIPT ด้ วยการอ่านลําดับเบสทุกโครโมโซม (Nifty)
ดัดแปลงจาก Zhang, et al., Ultrasound Obstet. Gynecol. 2015; 45:530–
538.

มากพอ การตรวจด้ วยอัลตราซาวด์เพื่อให้ ทราบอายุครรภ์ที่แน่นอน

Stokowski และคณะ ศึกษาหญิงตังครรภ์
้
จํานวน 647 ราย จากศูนย์

ก่อนเจาะเลือดแม่จงึ มีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่

ในสวีเดน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริ กา เมื่อนํามาตรวจ
วิเคราะห์ด้วยการสแกนเฉพาะโครโมโซมเป้าหมาย 5 คูบ่ างตําแหน่ง

เอกสารอ้ างอิง:

(DANSR) พบว่ามีความไวในการตรวจจับ T21 ร้ อยละ 99.1

Meagan Smith, Kimberly M. Lewis, Alexandrea Holmes, and Jeannie

(107/108) , T18 ร้ อยละ 96.7 (29/30) และ T13 ร้ อยละ 100

Visootsak. 2014. A Case of False Negative NIPT for Down Syndrome-

(12/12) และมีความจําเพาะร้ อยละ 100 แต่เมื่อประมวลเข้ ากับ

Lessons Learned. Case Reports in Genetics. Vol. 2014, Article ID

ข้ อมูลทังหมดที
้
เ่ คยมีรายงานแล้ ว สรุปว่า จากหญิงตังครรภ์
้
จํานวน

823504,

23,000 ราย โดยเทคนิค DANSR สามารถตรวจพบไตรโซมีทงสาม
ั้
ชนิดคือ T21 ร้ อยละ 99, T18 ร้ อยละ 97 และ T13 ร้ อยละ 94 มี
ความจําเพาะร้ อยละ 99.9 จากผลการศึกษานีส้ ะท้อนให้เห็นว่า
เทคนิ คทางอณูชีววิ ทยามี ความไวและละเอียดอ่อน ผลการทดลอง
แปรตามห้องปฏิ บตั ิ การทีท่ ดสอบ และจานวนตัวอย่างเลือดทีส่ ง่ เข้า
มา ความถูกต้องแม่นยาไม่ได้ขึ้นกับหลักการหรื อเทคนิ คเพียง
ประการเดียว แต่ยงั ขึ้นกับห้องปฏิ บตั ิ การ ความช่าชองของผูท้ ดสอบ
และดูเหมื อนว่าจะสาคัญยิ่ งกว่าเทคนิ คเสียด้วยซ้ า
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จากการศึกษาหญิงมีครรภ์จํานวน 1,051 ราย (Pergament, et
al.,2014) เมื่อวิเคราะห์เฉพาะโครโมโซมด้ วยหลักการ SNP พบว่ามี
ความไวในการตรวจจับ T21 ร้ อยละ 100 (58/58 ราย), T18 ร้ อยละ
96 (24/25 ราย), T13 ร้ อยละ 100 (12/12 ราย) , โครโมโซม X แท่ง

“เลือดแม่ที่เจาะแล้วมีฮีโมไลซีสตรวจ nifty ได้ไหมคะ”

เดียว (Monosomy X) ร้ อยละ 90 (9/10 ราย) และ Presence of Y

ให้ พิจารณาดังนี ้ว่าหากเม็ดเลือดแดงมีการแตก โอกาสที่เม็ดเลือด

ร้ อยละ 100 มีความจําเพาะต่อ การตรวจ T21, T18, T13,

ขาว (แม้ จะแข็งแรงกว่า) จะแตกก็มีได้ เช่นกัน ในขันตอนการเตรี
้
ยม

monosomy X และ presence of Y ร้ อยละ 99.9, 100, 99.9, 100

ตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์มกี ารปั่ นแยกเม็ดเลือดขาวของแม่ออก

และ 99.9 ตามลําดับ

สองครัง้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะได้ พลาสมาที่มดี ีเอ็นเอของลูก และมีดี
เอ็นเอของแม่ปะปนมาน้ อยที่สดุ หากเม็ดเลือดขาวของแม่แตก จะมี
ดีเอ็นเอของแม่ปะปนออกมามากกว่าปกติซงึ่ ไม่สามารถแยกออก

เอกสารอ้ างอิง:

จากดีเอ็นเอของลูก เมื่อนําไปเพิม่ จํานวนชิ ้นดีเอ็นเอจึงมีดีเอ็นเอ

Pergament, E., Cuckle, H., Zimmermann, B., Banjevic, M.,
Sigurjonsson, S., Ryan, A., Hall, M.P., Dodd, M., Lacroute, P., Stosic,
M., Chopra, N., Hunkapiller, N., Prosen, D.E., McAdoo, S., Demko, Z.,
Siddiqui, A., Hill, M., Rabinowitz, M. 2014. Single-nucleotide
polymorphism-based noninvasive prenatal screening in a high-risk and
low-risk cohort. Obstet. Gynecol. 124:210-218.

ของแม่สงู กว่าปกติเกิดเป็ นแบคกราวนด์อา่ นผลไม่ได้ (high

Stokowski R., Wang, E., White K., Batey A., Jacobsson B., Brar H.,
Balanarasimha M., Hollemon D., Sparks A., Nicolaides K. and Musci
T.J. 2015. Clinical performance of non-invasive prenatal testing (NIPT)
using targeted cell-free DNA analysis in maternal plasma with
microarrays or next generation sequencing (NGS) is consistent across
multiple controlled clinical studies. Prenatal Daiag. 35:1243-1246.
Zhang, H., Gao Y., Jiang, F., Fu, M., Yuan, Y., Guo, Y., Zhu, Z., Lin, M.,
Liu, Q., Tian, Z., Zhang, H., Chen, F., Lau, K.K., Zhao, L., Yi, X., Yin, Y.,
Wang, W. 2015. Non-invasive prenatal testing for trisomies 21, 18 and
13: clinical experience from 146,958 pregnancies. Ultrasound Obstet
Gynecol 45: 530–538.

maternal background) ดังนันในการส่
้
งเลือดเพื่อตรวจ nifty จึง
ควรปฏิบตั ิตามข้ อแนะนําโดยเคร่งครัด


เจาะเลือด 10 ซีซ ี ถ่ายลงใน Streck tube
(Streck’s cell free DNA BCT)

ห้ามใช้หลอดชนิด

อืน่




พลิกกลับหลอดให ้เข ้ากันอย่างเบามือเพื่อให ้สารกัน
เลือดแข็งตัวผสมเข ้ากับเลือดเป็ นเนื ้อเดียว
่ั
ส่งหลอดให ้ถึงมือห ้องปฏิบต
ั ิการ ภายใน 72 ชวโมง
อาจนาสิ่งส่งตรวจแช่เย็น แต่ ห้ามแช่แข็งเด็ดขาด
ระวังภาชนะหีบห่อไม่ให ้ถูกแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมของการจัดส่งอยูใ่ นช่วง 6-35 ๐ซ
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ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2492 ที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ สําเร็ จชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรี ยน
ศึกษานารี สอบได้ ติด 1 ใน 50 ของนักเรี ยนทังประเทศตาม
้
มาตรฐานวัดผลกลางในสมัยนัน้ และเข้ าศึกษาต่อในคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จนสําเร็ จการศึกษาในปี 2514 เมือ่
สําเร็ จการศึกษาแล้ วบรรจุเข้ ารับราชการในคณะแพทยศาสตร์
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และลาออกจากราชการมาเรี ยนรู้
จนเป็ นนักธุรกิจเต็มตัว อาศัยประสพการณ์และเรี ยนต่อยอดจน
สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกในสาขาการจัดการทาง
ชีววิทยาศาสตร์ จากประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ รับการแต่งตังให้
้ เข้ า
ดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาประเภทสรรหาถึงสองสมัย (ปี 255157) ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณินถึงแก่กรรมโดยโรคหัวใจล้ มเหลวเมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ธุรกิจของกลุม่ กรุงเทพอาร์ ไอเอส่ง
ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน อดีตประธานและผู้ก่อตังกรุ
้ งเทพอาร์ ไอเอ

ต่อมาสูท่ ายาทรุ่นที่สอง ได้ แก่ นายฐิ ติยตุ พิชญโยธิน และดร.นิปัทม์
พิชญโยธิน โดยมีนายทศพล พิชญโยธิน เป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่

มองอดีตแล้วแลไปข้างหน้า
กับย่างก้าวของกรุงเทพอาร์ไอเอ

เทคนิคทีใ่ ช้ ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้ องปฏิบตั กิ ารในยุคแรกใช้
หลักการทางเรดิโออิมมูโนแอสเซ (radioimmunoassay, RIA) นัน่

ปี 2525 ยุคที่คนไทยเริ่ มตื่นตัวกับสุขภาพ เริ่ มรู้จกั อันตรายของ

เป็ นที่มาของชื่อกรุงเทพอาร์ ไอเอ หรื อ Bangkok RIA ซึง่ สือ่ ถึง

ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและเริ่ มตื่นตัวในการรับวัคซีน แต่กลับไม่มีที่

ภาพลักษณ์ของห้ องปฏิบตั ิการทีใ่ ช้ เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ที่

รองรับการตรวจภูมิค้ มุ กันภายหลังการฉีดวัคซีนไปแล้ ว ในขณะที่

ทันสมัย มีความไวและประสิทธิภาพสูงสุดในสมัยนัน้ แม้ เวลาจะ

โรงพยาบาลของรัฐในขณะนันมี
้ ผ้ ปู ่ วยเต็มมือและเน้ นการรักษา

ผ่านไปเทคโนโลยีนี ้จะล้ าสมัยและมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ ามาแทนที่

มากกว่าเวชศาสตร์ เชิงป้องกัน ส่วนโรงพยาบาลเอกชนมีคา่ ใช้ จา่ ย

แต่เราก็ยงั คงรักษาชื่อของ RIA ไว้ เพื่อเล่าเรื่ องราวจุดเริ่ มต้ นของเรา

ที่สงู มากเกินกว่าสามัญชนจะเข้ าถึงได้ ซึง่ ดร.นิลวรรณ เพชระ

ความก้ าวหน้ าของงานบริ การเจริ ญเติบโตมาตามลําดับ จากนัก

บูรณิน นักวิจยั ประจําศูนย์วจิ ยั คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดีเห็น

เทคนิคการแพทย์เพียงหนึง่ ท่านขยายมาเป็ นห้ องแล็ปที่มีคนทํางาน

ช่องทางธุรกิจบริ การสุขภาพแบบนี ้ การให้ บริ การตรวจเลือดโดย

หลายสิบคนในเวลาไม่กี่ปี มีการแบ่งงานเป็ นแผนกวิเคราะห์ แผนก

ห้ องปฏิบตั ิการที่ตรวจวิเคราะห์โดยนักเทคนิคการแพทย์เป็ น

ธุรการ แผนกบริ การรับส่งตัวอย่าง มีการจัดพนักงานออกไปรับสิง่

ทางเลือกใหม่สาํ หรับธุรกิจสุขภาพของคนไทย ภายในห้ องเช่าเล็กๆ

ส่งตรวจจากโรงพยาบาลและคลินิคทัว่ กรุงเทพฯ จนต้ องออกมาเช่า

ข้ างบันไดในตึกอื ้อจือเหลียง ถนนพระรามสี่ มีพนักงานคือนัก

พื ้นที่สาํ นักงานในซอยทวีมิตร ถนนรัชดาภิเษกเพื่อทํางาน และ

เทคนิคการแพทย์คนเดียวชื่อนิลวรรณ เพชระบูรณิน จากงานบน

ก่อสร้ างตึกกรุงเทพอาร์ ไอเอ เป็ นตึกสีช่ นบนเนื
ั้
้อที่ 2 งานในซอยสนธิ

โต๊ ะเล็กๆในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2525 คือจุดเริ่ มต้ นของธุรกิจนี ้
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วัฒนา ถนนลาดพร้ าว เปิ ดเป็ นที่ทําการแห่งใหม่ตงแต่
ั ้ ปี 2535 ใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ ตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ดังกล่าวในระดับ

วาระที่ฉลองครบรอบ 10 ปี

นานาชาติ นัน่ คือการหาค่ามาตรฐานตัวบ่งชี ้ 3- 4ชนิดที่ร่างกาย
สร้ างขึ ้นสําหรับสตรี ไทยขณะตังครรภ์
้
และและสร้ างอัลกอริ ทมึ่ ของ
อายุแม่ทตี่ งครรภ์
ั้
วา่ มีความเสีย่ งต่อการตังครรภ์
้
ทารกปั ญญาอ่อน
มากน้ อยเพียงใด ผลการวิจยั ดังกล่าวเป็ นที่ยอมรับในวงการแพทย์
ไทยและยังใช้ เป็ นมาตรฐานปฏิบตั ิกนั จนทุกวันนี ้
การเปลีย่ นแปลงสําคัญประการที่สองคือการรวมศูนย์ข้อมูลทาง
ห้ องปฏิบตั ิการ เพื่อสามารถรองรับการจัดการข้ อมูลจํานวนมาก
ได้ แก่ ข้ อมูลที่เกี่ยวกับเวชระเบียนของลูกค้ า ผลการตรวจวิเคราะห์

ภาพพิธีเปิ ดอาคารอํานวยการ ถนนลาดพร้ าว ปี 2536 ดร.นิลวรรณ เพชระ
บูรณิน, ผู้แทนจากสถาบันคีแนน, ผู้แทน PATH ร่วมเป็ นสักขีพยาน

กรุงเทพอาร์ ไอเอแล็ปเริ่ มเขียนโปรแกรมการจัดการข้ อมูลสําหรับ

ในช่วงทศวรรษที่สอง กรุงเทพอาร์ ไอเอแล็ปมีการขยายตัวอย่างมาก

และใช้ เวลาเกือบสามปี กว่าการทดสอบระบบต่างๆจะเข้ าที่ ช่วยให้

ในทุกด้ าน ในด้ านการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีการตรวจ ในด้ านการ

การตรวจสอบอนุมตั ิผล, การส่งรายงานผลการทดสอบไปถึงลูกค้ า

สือ่ สารโทรคมนาคมของโลกที่เข้ าสูย่ คุ โลกาภิวฒ
ั น์ กรุงเทพอาร์ ไอ

และการเก็บรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ไว้ นานถึง 5 ปี เป็ นไปได้

เอแล็ปได้ ยกมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์เข้ าสูร่ ะดับสากลด้ วยการ

อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบ LIS ของกรุงเทพอาร์ ไอเอ

นําเทคนิคเคมิลมู ิเนสเซนส์ (chemiluminescence) มาทดแทนการ

แล็ปยังคงดําเนินมาอย่างต่อเนื่อง ในปั จจุบนั นี ้ ลูกค้ าสามารถล็อค

ตรวจวิเคราะห์แบบเดิม โดยสัง่ เครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติความไวสูง

อินเข้ ามาอ่านผลได้ ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง สามารถสัง่ พิมพ์ใบ

ACS-180SE จํานวน 2 เครื่ อง จากบริ ษัทไบเออร์ สหพันธรัฐ

รายงานผลได้ เอง ในโรงพยาบาลหลายแห่งสามารถสัง่ ตรวจแล็ป

เยอรมันนี นับว่าเป็ นเครื่ องที่ทนั สมัยที่สดุ ในสมัยนัน้ และทบทวน

ออนไลน์ กรุงเทพอาร์ ไอเอแล็ปคํานึงถึงความปลอดภัยของการ

การตรวจวิเคราะห์อื่นๆเพื่อเข้ าสูก่ ารสอบเทียบผลการทดสอบทาง

เข้ าถึงข้ อมูล การจัดเก็บข้ อมูลดิจิตลั จึงได้ ประยุกต์ใช้ ข้อกําหนด

ห้ องปฏิบตั ิการกับห้ องแล็ปอื่นๆทัว่ โลก กรุงเทพอาร์ ไอเอได้ รับการ

มาตรฐาน ISO27000 และผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวในปี

รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO9002 ในปี 2541 นับเป็ น

2560 เพื่อให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจได้ วา่ ระบบมีความปลอดภัยไว้ ใจได้

ห้ องปฏิบตั ิการ (laboratory information system, LIS) ในปี 2538

ห้ องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางการแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยที่
ได้ รับมาตรฐานดังกล่าว และปรับปรุงให้ ทนั สมัยขึ ้นเป็ นมาตรฐาน
ISO9001 ในเวลาต่อมา และผ่านการรับรองมาตรฐาน
ห้ องปฏิบตั ิการทางคลินิค (lab accreditation, LA) จากสภาเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทย ในปี 2549 กรุงเทพอาร์ ไอเอได้ รับการ
รับรองมาตรฐานนานาชาติ ISO15189 สําหรับห้ องปฏิบตั ิการทาง
คลินิคโดยเฉพาะอีกด้ วย
นอกจากการนําระบบปฏิบตั ิการวิเคราะห์อตั โนมัตมิ าใช้ งานแล้ ว
กรุงเทพอาร์ ไอเอแล็ปยังได้ ร่วมทําวิจยั กับคณะแพทยศาสตร์

เครื่องวิเคราะห์อตั โนมัติ ACS:180SE (ภาพจากอินเทอร์ เนต)
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การเข้ าสูท่ ศวรรษที่สามของกรุงเทพอาร์ ไอเอแล็ป เป็ นก้ าวสําคัญที่มี

นครปฐม, ราชบุรีและกาญจนบุรี สายใต้ นนวิ
ั ้ ง่ ลงไปถึงหัวหินทุกวัน

วัฒนาการขึ ้นมาอีกระดับหนึง่ จํานวนคําร้ องขอส่งวิเคราะห์ปีละ

เพื่อให้ สามารถบริการแก่หวั เมืองหลักได้ อย่างทัว่ ถึง

กว่า 500,000 ราย (ในหนึง่ คําขออาจมากกว่าหนึง่ รายการตรวจ
วิเคราะห์) และเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนือ่ งทุกปี กรุงเทพอาร์ ไอเอแล็ป
สร้ างอาคารปฏิบตั ิการโดยเฉพาะหลังใหม่มีพื ้นที่ปฏิบตั ิการกว่า
3,000 ตร.ม. และสร้ างอาคารปฏิบตั ิการอีกสาขาหนึง่ ที่จงั หวัด
เชียงใหม่เพื่อรองรับงานบริ การในสีจ่ งั หวัดภาคเหนือตอนบน จาก
พนักงานเพียงหนึง่ คนเมื่อแรกก่อนตังปั
้ จจุบนั มีนกั เทคนิคการแพทย์

การขยายงานทางด้ านพยาธิวิทยานัน้ กรุงเทพอาร์ ไอเอแล็ปได้ นํา
เทคโนโลยีการส่งภาพดิจิตลั (digital image processing in remote
sensing) มาใช้ ในระบบปฏิบตั ิการ เพื่อช่วยพยาธิแพทย์ในการอ่าน
ผล และสร้ างเครื อข่ายพยาธิแพทย์เพื่อให้ ผลการอ่านการวิเคราะห์
ถูกต้ อง แม่นยําและเพิ่มความรวดเร็ วในงานบริ การ

พนักงานวิทยาศาสตร์ เจ้ าหน้ าทีศ่ นู ย์ข้อมูลห้ องปฏิบตั กิ าร และ

งานวิเคราะห์ทางด้ านพิษวิทยา อาชีวอนามัยสิง่ แวดล้ อมนัน้ ได้

พนักงานประสานงานรับส่งสิง่ ส่งตรวจกว่า 150 ชีวติ ปฏิบตั ิงาน

จัดหาเครื่ องมือวิเคราะห์ที่ทนั สมัย ได้ แก่ เครื่ องอะตอมมิคแอพ

ร่วมกัน ห้ องปฏิบตั ิการรองรับการตรวจวิเคราะห์จําแนกได้ เป็ น 5

ซอร์ บชัน่ สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (atomic absorption

กลุม่ งานคือ การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินคิ , อิมมูโนวิทยา, งาน

spectrophotometer) เครื่ องโครมาโตกราฟี ก๊าช (gas

เพาะเลี ้ยงเชื ้อทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา, งานชัณสูตรทาง

chromatography, GC) และเครื่ องโครมาโตกราฟี ของเหลว

พยาธิวิทยา, งานวิเคราะห์ทางอาชีวอนามัย สิง่ แวดล้ อม และ

สมรรถนะสูง (high performance liquid chromatography,

พิษวิทยา, และงานวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยา (การตรวจทางดีเอ็นเอ

HPLC) มาให้ บริ การ

และสารพันธุกรรม) สามารถให้ บริ การครอบคลุมในกรุงเทพและ
ปริ มณฑลโดยมีพนักงานประสานงานไปรับสิง่ ส่งตรวจวันละ 2 รอบ
มีการปฏิบตั งิ าน 7 วันต่อสัปดาห์ สําหรับต่างจังหวัด กรุงเทพอาร์
ไอเอตังศู
้ นย์รับสิง่ ส่งตรวจขึ ้นอีก 8 แห่ง ได้ แก่ สุโขทัย, พิจิตร,
เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, อุดรธานี , ขอนแก่น, สุรินทร์ และ
นครศรี ธรรมราช นอกจากนี ้ยังมีรถรับสิง่ ส่งตรวจทุกวันในสาม
เส้ นทางหลัก กล่าวคือสายเหนือขึ ้นไปถึงสระบุรี สายตะวันตกผ่าน

งานวิเคราะห์ทางด้ านอณูชีววิทยา นอกจากการตรวจวิเคราะห์หา
สารพันธุกรรมเพื่อพิสจู น์โรคติดเชื ้อต่างๆ และติดตามผลการรักษา
โรคติดเชื ้อ ได้ แก่การเพิ่มจํานวนชิ ้นสารพันธุกรรมสําหรับไวรัสเอดส์,
ไวรัสตับอักเสบชนิด เอ, บี และซี, การตรวจค้ นสารพันธุกรรมของ
โรคติดเชื ้อทีม่ ีแมลงเป็ นพาหะ เช่น ไข้ เลือดออก, ริ กเกตเซีย, ไข้
สมองอักเสบแล้ ว กรุงเทพอาร์ ไอเอยังได้ ลงทุนซื ้อเครื่ องวิเคราะห์
ลําดับเบสสมรรถนะสูงที่พฒ
ั นาขึ ้นล่าสุดสําหรับการอ่านรหัส
พันธุกรรมบนโครโมโซมทังหมดของมนุ
้
ษย์ (next generation whole
genome sequencer) ผลงานการวิเคราะห์ลาํ ดับเบสบนโครโมโซม
คูท่ ี่ 13, 18 และ 21 ในกลุม่ ประชากรไทยเพื่อค้ นหายีนผิดปกติของ
ทารกที่หลุดเข้ ามาในเลือดแม่ในขณะตังครรภ์
้
ช่วยให้ แพทย์ประเมิน
ว่ามีโอกาสตังครรภ์
้
ทารกปั ญญาอ่อนได้ ตงแต่
ั ้ อายุครรภ์น้อยๆ (1012 สัปดาห์) สามารถใช้ เทคนิค nifty นี ้มาตรวจกรองเพื่อลดความ
เสีย่ งในการแท้ งจากการเจาะนํ ้าครํ่ าตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์

อาคารปฏิบตั ิการ ถนนลาดพร้ าว ปี 2558

มีความไว มีความถูกต้ องน่าเชื่อถือกว่าการตรวจตัวบ่งชี ้ 3-4 ชนิดใน
เลือดแม่ที่ปฏิบตั ิกนั มาแต่เดิม ผลการศึกษานี ้ทําร่วมกับคณะ
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แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ รับการตีพิมพ์ เป็ นที่

ต่างประเทศมาแบ่งบรรจุและประกอบชุดลงกล่อง มีทงนํ
ั ้ ้ายาตรวจ

ยอมรับและได้ รับการอ้ างอิงอย่างกว้ างขวางในวงการแพทย์ทวั่ โลก

เอดส์, ไวรัสตับอักเสบชนิด บี, ชุดตรวจการตังครรภ์
้
, ชุดตรวจสาร

กรุงเทพอาร์ ไอเอแล็ปมีความเชื่อมัน่ ในบุคลากรของตนเอง ได้ จดั ให้
มีการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องทังในและต่
้
างประเทศ ทังในด้
้ านการ
บริ การและทางด้ านเทคนิค ในสายงานปฏิบตั ิการ มีการทบทวน
วีธีการตรวจวิเคราะห์ให้ ทนั สมัย แก้ ไขความผิดพลาด จนได้ รับ
ประกาศนียบัตรยอดเยี่ยมการประยุกต์ใช้ Westguard Sigma ใน
งานควบคุมคุณภาพถึง 6 กลุม่ งาน

เสพติด การผลิตที่สร้ างชื่อให้ กบั อิมมูโนเคมิคอลแล็ปจนเป็ นที่ร้ ูจกั
กันทัว่ โลกคือชุดตรวจเอดส์ Dipstick HIV1/2 โดยได้ รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก Program for Appropriate
Technology in Health (PATH) ได้ รับเงินอุดหนุนจาก USAID
เป็ นค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี ชุดตรวจ Dipstick HIV1/2 เป็ นชุด
ตรวจหาภูมิต้านทานต่อไวรัส ใช้ การตรึงแอนติเจนชนิดเปปไทด์บน
ซี่หวีโพลีสไตรี นที่ออกแบบมาเป็ นหวี 8 ซี่สวมลงในไมโครไตเตอร์

ผู้บริ หารกรุงเทพอาร์ ไอเอแล็ปในรุ่นที่สอง ตังเป
้ ้ าที่จะขับเคลือ่ น

เพลตได้ พอดี เมื่อทําปฏิกิริยากับนํ ้าเหลืองในหลุม หากมีแอนติบอดี

ธุรกิจให้ เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของโลก การตรวจวิเคราะห์

ต่อเชื ้อเอชไอวี เราสามารถมองเห็นปฏิกิริยาเป็ นแต้ มจุดสีแดงเมือ่

โรคต่างๆทีม่ ีสาเหตุจากไลฟ์ สไตล์ของคนที่เปลีย่ นไป เทคโนโลยี

จุ่มลงในนํ ้ายาโปรตีนเอ-โกลด์ ชุดตรวจ Dipstick HIV1/2 ผ่านการ

หลายอย่างพัฒนาจนทําให้ การวินิจฉัยที่เคยยุง่ ยากกลายเป็ นเรื่ อง

ขึ ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็ นชุดตรวจ

ง่าย สดวก เช่น การตรวจภูมิแพ้ อาหารแฝง การตรวจไขมันเกาะตับ

เอดส์ที่ผลิตในประเทศไทย โรงงาน ICL จึงเป็ นโรงงานที่ผลิตชุด

การตรวจหาตัวบ่งชี ้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้ องกับหัวใจและหลอดเลือด โรคที่

ตรวจโรคแห่งแรกไม่ใช่ของประเทศเท่านัน้ แต่เป็ นแห่งแรกใน

เป็ นปั ญหาเรื อ้ รังและนําไปสูต่ บั แข็ง ตับวายในที่สดุ เช่นกลุม่ ไวรัส

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในเอเชียถือว่าเป็ นรองจาก

ตับอักเสบ การวิเคราะห์โครโมโซมในแนวลึกเพื่อประโยชน์ในเชิง

ประเทศญี่ปนเท่
ุ่ านัน้

ป้องกันโรคภัยไข้ เจ็บและข้ อบกพร่องต่างๆที่แฝงมาในพันธุกรรม
ได้ แก่ โรคที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเรี ยนรู้ การรับรู้ เช่นออทิสติก
สมาธิสนั ้ ตลอดจนความเสือ่ มโทรมก่อนวัยอันควร กรุงเทพอาร์ ไอ
เอมีความพร้ อมในการตรวจวิเคราะห์ระดับของฮอร์ โมน ระดับการ
หลัง่ สารนํ ้าที่บง่ บอกถึงความเครียดและการอักเสบต่างๆภายใน
ร่างกาย การวัดความสันยาวของปลายโครโมโซมที
้
่เป็ นดัชนีบง่ บอก
ความเสือ่ มของวัยที่เพิม่ ขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อตอบโจทย์ของแพทย์ในสาขา
เวชศาสตร์ ชะลอวัยและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ องทังในเชิ
้ งป้องกันและใน
เชิงการรักษา
ตังแต่
้ ปี 2535 เป็ นต้ นมา แนวคิดเรื่ องตังโรงงานผลิ
้
ตชุดทดสอบและ

ชุดตรวจ Dipstick HIV1/2 ที่ผลิตจากโรงงาน ICL

นํ ้ายาทีใ่ ช้ ในห้ องปฏิบตั กิ ารเริ่มเป็ นรูปธรรม โรงงานอิมมูโนเคมิคอล

พื ้นที่การทํางานของโรงงาน ICL มีอย่างจํากัดในขณะที่ยอดการ

แล็ป Immuno Chemical Lab ก่อตังขึ
้ ้นบนชัน้ 4 และ 5 อาคาร

สัง่ ซื ้อเพิ่มขึ ้น อีกทังโรงงานได้
้
รับการว่าจ้ างให้ ผลิตชุดตรวจไวรัสตับ

อํานวยการปั จจุบนั โดยมีห้องปฏิบตั ิการกรุงเทพอาร์ ไอเอแล็ปอยูท่ ี่

อักเสบและชุดตรวจการตังครรภ์
้
จากประเทศญี่ปนุ่ โครงการย้ าย

ชัน้ 2 ชุดตรวจที่ผลิตในยุคแรกเป็ นการนํานํ ้ายาเข้ ามาจาก

ฐานการผลิตไปจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ เริ่มขึ ้นในปี 2539 เริ่ ม
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ออกแบบโรงงานใหม่บนพื ้นที่ 10 ไร่ และย้ ายฐานการผลิตทังหมด
้

IMNV และโรคกุ้งจากแบคทีเรี ย EMS, ชุดตรวจไข้ หวัดนก, นอกจาก

ออกจากกรุงเทพฯในปี 2540 พร้ อมทังเปลี
้ ย่ นชื่อเป็ น”บริ ษัท แปซิฟิค

ชุดตรวจที่อาศัยหลักการทางอิมมูโนวิทยาแล้ ว เรายังร่วมวิจยั และ
พัฒนาชุดทดสอบทางอณูชีววิทยาด้ วย ได้ แก่ ชุดตรวจสาร
พันธุกรรมไวรัสโรคกุ้งหลักการ LAMP, ชุดตรวจพันธุกรรมไวรัสเอช
ไอวีสายพันธุ์ต้านยา สําหรับชุดตรวจไข้ หวัดนกของพีบีนนได้
ั ้ รับ
รางวัล Animal Pharm Industry Excellence Awards’ 06 ร่วมกับ
บริ ษัทร๊ อคเคบบีไบโอเมดในฐานะผู้แทนจําหน่าย
ชุดตรวจโรคชนิดเร็ วประเภท IVD ที่ผลิตออกจําหน่ายมีทงที
ั ้ ่ผลิตใน
แบรนด์ของตนเองและแบรนด์ที่ลกู ค้ าสัง่ มา กลุม่ ของผลิตภัณฑ์ที่

วันเปิ ดโรงงานแปซิฟิคไบโอเทค เพชรบูรณ์ (17 มกราคม 2541)

สร้ างชื่อเสียงให้ กบั แปซิฟิคไบโอเทคแบ่งได้ เป็ น 4 กลุม่ ใหญ่ ได้ แก่
กลุม่ ชุดตรวจโรคติดเชื ้อ เช่น เอชไอวี, ไวรัสตับอักเสบ, ไข้ เลือดออก,

ไบโอเทค จํากัด” มีพิธีเปิ ดโรงงานอย่างเป็ นทางการในวันที่ 17

มาเลเรี ย กลุม่ ชุดตรวจหาสารเสพติด เช่น แอมเฟตามีน, ยาบ้ า,

มกราคม 2541 ถือว่าเป็ นโรงงานผลิตชุดตรวจโรคของประเทศแห่ง

กัญชา, ยาเค กลุม่ ชุดตรวจฮอร์ โมนที่เกี่ยวข้ องกับการตังครรภ์
้
เช่น

แรกที่ได้ รับใบรับรองคุณภาพ ISO9002 นอกจากมาตรฐานการ

เอชซีจี, แอลเอช และกลุม่ ชุดตรวจโรคสัตว์ เช่น ไวรัสที่เกี่ยวข้ องกับ

ผลิตที่ดีแล้ ว โรงงานแปซิฟิคไบโอเทคยังได้ รับการรับรองมาตรฐาน

โรคกุ้ง, โรคพยาธิหวั ใจและหัดสุนขั , ไวรัสโรคแมว เป็ นต้ น นอกจาก

ISO13485 ในเวลาต่อมา ซึง่ เป็ นข้ อกําหนดมาตรฐานสําหรับการ

การผลิตสินค้ าในประเทศแล้ ว แปซิฟิคไบโอเทคยังรับจ้ างผลิตสินค้ า

ผลิตเครื่ องมือแพทย์ชนิด IVD จาก TUV เยอรมันนี

ให้ กบั แบรนด์ระดับโลกทังของอเมริ
้
กา ออสเตรเลีย อังกฤษ และ

ปี พ.ศ. 2545

ถือเป็ นจุดเปลีย่ นที่สาํ คัญจากโรงงานประกอบผลิตภัณฑ์ เข้ าสู่

สิงคโปร์ จากผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็ นโรงงานผลิตชุด

โรงงานที่ผลิตชุดตรวจเต็มรูปแบบ แปซิฟิคไบโอเทคจ่ายค่า know-

ตรวจโรคชันนํ
้ าของประเทศทําให้ แปซิฟิคไบโอเทคได้ รับรางวัล

how การผลิตชุดตรวจโรคชนิด lateral flow เพื่อมาต่อยอดกับ

วิทยาศาสตร์ สคู่ วามเป็ นเลิศประจําปี 2556 จากกรรมาธิการ

ความรู้ในเรื่ องการผลิตคอลลอยดอลล์โกลด์ที่มีอยูเ่ ดิม ตลอดสิบปี

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสือ่ สารโทรคมนาคม วุฒิสภา

นับจากนัน้ เราใช้ ฐานความรู้นี ้ฝึ กปรื อฝี มือ ร่วมมือในงานวิจยั กับ
ภาครัฐ ได้ แก่ ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล, ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสาน
มิตร, คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองโรคพืช กรมวิชาการ
เกษตร, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ,
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็ นต้ น เพื่อทําต้ นแบบชุดตรวจโรคทัง้
จากสัตว์และพืช ชุดตรวจโรคเหล่านี ้มีการวางจําหน่ายและทําตลาด
ทังในและต่
้
างประเทศ ได้ แก่ ชุดตรวจเลปโตสไปโรซีส, ชุดตรวจไวรัส
กล้ วยไม้ CyMV และ ORSV, ชุดตรวจไวรัสโรคกุ้ง YHS, WSSV,

ในช่วงเวลาเปลีย่ นผ่านเข้ าสูโ่ ลกดิจิตลั เต็มรูปแบบ โรงงานแปซิฟิค
ไบโอเทคตังเป
้ ้ าที่จะเป็ นโรงงานผลิตของโลก การปรับเปลีย่ น
กระบวนการผลิต การออกแบบโรงงานให้ เหมาะสมกับเทคโนโลยี
และโลกของคนรุ่นใหม่ทาํ ให้ แปซิฟิคกําลังเตรี ยมตัวก้ าวเข้ าสูร่ ะบบ
ออโตเมชัน่ เต็มรูปแบบ อาศัยการควบคุมระบบปฏิบตั ิการและระบบ
คลังสินค้ าทางไกล และเพิ่มช่องทางโลจิสติกส์ใหม่ๆ ระบบต่างๆ
ดังกล่าวจะช่วยให้ แปซิฟิคไบโอเทคตอบสนองต่อความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ หลากหลายรูปแบบ และรวดเร็วภายใต้ คอนเซปเล็กและ
ว่องไว
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นอกจากการปรับระบบปฏิบตั ิการของโรงงานแปซิฟิคไบโอเทคแล้ ว
เรื่ องของการวางแผนระบบปฏิบตั ิการวิเคราะห์เป็ นอีกประเด็นหนึง่ ที่
กรุงเทพอาร์ ไอเอให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมาก เพราะ
ระบบปฏิบตั ิการที่ดีชว่ ยลดขันตอน
้
ลดข้ อผิดพลาดทังส่
้ วนทีเ่ กิดจาก
บุคคลและความเสือ่ มของสิง่ ส่งตรวจระหว่างการรอวิเคราะห์ ใน
การเปลีย่ นแปลงของโลกทุกวันนี ้ การติดตังและรั
้
บรอง
ระบบปฏิบตั ิการอัตโนมัตเิ ป็ นสิง่ ที่หลีกเลีย่ งไม่ได้ เสริ มเข้ ากับการ
ย้ ายฐานข้ อมูลไปเก็บไว้ ในที่ปลอดภัย และมีขนาดใหญ่พอที่จะ
รองรับขนาดของข้ อมูลจํานวนมาก เพื่อสามารถทํางานจากที่ใดก็ได้
ในทุกภาคส่วน กรุงเทพอาร์ ไอเอวันนีพ้ ร้อมทีจ่ ะก้าวสู่ปีที ่ 36 ด้วย
คาขวัญทีว่ ่า เราคือองค์กรทีม่ ี มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานและหัวใจของ
การบริ การสูง (benchmarking), มุ่งสร้างผลิ ตภัณฑ์ คุณภาพ
รายงานผลการวิ เคราะห์และการบริ การทีเ่ ชื ่อถือได้ (reliability), โดย
เป็ นผูน้ าแห่งการเปลีย่ นแปลงไปสู่สิ่งใหม่ในทางทีด่ ีขึ้น
(innovativeness) และผลการปฏิ บตั ิ งานมีความถูกต้อง
(accuracy)

คุณทศพล พิชญโยธิน กรรมการผู้จดั การใหญ่, ผู้บริหารกรุงเทพอาร์ ไอเอ และ
พนักงานปั จจุบนั ในวันที่ 1 กันยายน 2560
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ข่าว กิจกรรม
27-30 มิถุนายน 2560 เบรี ยร่วมออกร้ านงานประชุมวิชาการ

พอตกคํา่ จึงได้ ถือโอกาสจัดงานเลี ้ยงตอบแทนลูกค้ าภายใต้ คอนเซป
Neon Party

ประจําปี สมาคมเทคนิคการแพทย์ ครัง้ ที่ 41 ณ อิมแพคฟอรัม เมือง
ทองธานี ภายใต้ ชื่องาน MT 4.0 for Advancement of Thai
Healthcare

คุณทศพล พิชญโยธิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร กล่าวขอบคุณลูกค้ า

1 กันยายน 2560 เบรี ยแล็ปจัดประชุมวิชาการ Lab Leader of
Innovation ณ ห้ องคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ โรงแรมเซนทารา แกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิร์ล ภายใต้ หวั ข้ อ Trend of Future Anti-Aging
Medicine, New Biomarkers: PIVKA-II and HCV Core Antigen
in Liver Disease และ BeBe Gene งานนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการ
ฉลอง BRIA 35th Anniversary

หมอโอ๊ ค นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล มามอบความรู้แนวโน้ มเวชปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับ
ศาสตร์ การชะลอวัย

คุณทศพล พิชญโยธิน ในนามกรุงเทพอาร์ ไอแอ และแขกผู้มีเกียรติ พร้ อมใจกัน
บริจาคสมทบทุนแก่สมาคมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

มินิคอนเสิร์ต “นิว-จิ๋ว” เป็ นที่ถกู ใจแขกผู้มีเกียรติเป็ นอย่างยิ่ง
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