
เอกสารส าหรับผู้ตรวจคดักรองทารกก่อนคลอด NICE® Test 
การทดสอบเลือดน้ีไดรั้บการวิจยัมาเพ่ือตรวจสอบดีเอน็เอของทารกและมารดาท่ีล่องลอยอยู่ในเลือดของมารดา ทั้ งน้ีตอ้งไดก้ารยินยอมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูเ้ขา้รับการตรวจ 

โดยแอกสารน้ีจะใหข้อ้มูลเก ีย่วกบัการตรวจคดักรองทารกกอ่นคลอด NICE® Test ของบริษทั Eone-Diagnomics Genome Center (ต่อไปน้ีเรียกว่า “ EDGC”) ซ่ึงประกอบไปดว้ย วตัถุประสงค์ของ
การทดสอบ กระบวนการการทดสอบ และการแปลผลทดสอบ โดยกอ่นลงนามในเอกสารน้ีผูรั้บการตรวจควรขอใหแ้พทยต์อบค าถามใด ๆ ท่ีอาจมีเก ีย่วกบัการทดสอบได ้

รายละเอียดการตรวจคัดกรองทารกก่อนคลอด NICE® Test: การตรวจคดักรองทารกกอ่นคลอด NICE® Test จะตรวจสอบ DNA (สารพนัธุกรรม) ของลูกและของแม่ท่ีอยู่ในเลือดของ
คุณแม่ท่ีเขา้รับการตรวจ โดยผลการทดสอบสามารถบอกไดว่้ามีความผิดปกติของจ านวนโครโมโซมท่ีเกนิข้ึนมา หรือ ขาดหายไปหรือไม่ (หรือท่ีเรียกว่า "aneuploidy) โดยท่ีพบส่วนมากไดแ้ก ่ความ
ผิดปกติของโครโมโซม คู่ท่ี 21, 18, 13, 9, 16, 22 และโครโมโซมเพศ การทดสอบน้ียงัสามารถตรวจเพศของทารกไดด้ว้ย (X และ Y) ซ่ึงการตรวจคดักรองทารกกอ่นคลอด NICE® Test ไดมี้การศึกษา
และคิดคน้และน าไปใชต้รวจผูห้ญิงตั้งครรภท่ี์มีความเส่ียงท่ีจะพบทารกท่ีมีจ านวนโครโมโซมผิดปกติ โดยทั้งน้ีเพ่ือลดความเส่ียงแพทยไ์ดพิ้จารณาแลว้ว่าท่านควรไดรั้บการตรวจน้ี 

ข้อมูลทั่วไปของ Aneuploidies: Trisomy 21 (กลุ่มอาการดาวน์), Trisomy 18 (กลุ่มอาการ Edwards), Trisomy 13 (กลุ่มอาการ Patau) Trisomies เกดิข้ึนเม่ือมีจ านวนโครโมโซมเกนิมา 1 
แท่ง รวมเป็น 3 แท่ง จากจ านวนปกติ คือ 2 แท่ง โดย Trisomy 21, Trisomy 18 และ Trisomy 13 เป็นความผิดปกติท่ีพบไดม้ากท่ีสุด อย่างไรกต็ามอาการจากความผิดปกติเหล่าน้ีจะมีความหลากหลาย
ในแต่ละบุคคล โดยอาจท าใหเ้กดิความบกพร่องทางสติปัญญาตั้งแต่ระดบัต ่าถึงรุนแรง ความผิดปกติทางร่างกายท่ีอาจพบได ้ เช่น หวัใจพิการแต่ก  าเนิด ความผิดปกติในอวยัวะอื่น ๆ รวมถึงช่วงชีวิตท่ี
ส้ันลง โดยโอกาสท่ีทารกจะมีความผิดปกติเหล่าน้ีจะพบในอตัราท่ีสูงข้ึนในผูห้ญิงตั้งครรภท่ี์มีอายุมากข้ึน ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก ีย่วกบัเง่ือนไขเหล่าน้ีสามารถดูไดจ้ากเว็บไซต์ http://www.edgc.com 
หรือคุณยงัสามารถขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากผูใ้หบ้ริการดา้นการดูแลสุขภาพหรือท่ีปรึกษาทางพนัธุกรรมของคุณ หากไม่ตอ้งการทราบเพศของทารกโปรดแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการดูแลสุขภาพทราบล่วงหนา้  

ขั้นตอนการทดสอบ: เพ่ือวิเคราะห์ DNA จากเลือด ผูใ้หบ้ริการจะท าการเกบ็ตวัอย่างเลือดของคุณ (8 ถึง 10 ซีซี.) ซ่ึงจะมีความเส่ียงเพียงเลก็นอ้ยท่ีจะเกดิข้ึนจากการเจาะเลือด 
ข้อควรทราบเกี่ยวกับการทดสอบและการรายงานผล: ●ผลการทดสอบของคุณเป็นความลบัตามท่ีกฎหมายก  าหนด ประกาศเก ีย่วกบัหลกัปฏิบัติเก ีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.edgc.com ●บุคลากร EDGC เท่านั้นท่ีจะสามารถเขา้ถึงตวัอย่างเลือดของมารดา การวิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงผลตรวจ ซ่ึงทั้งหมดจะถูกเกบ็เป็นความลบัตามกฎหมาย
และหลกัเกณฑท่ี์บงัคบัใช ้โดยผลการตรวจจะไดรั้บการเปิดเผยต่อแพทยท่ี์ส่ังตรวจหรือผูใ้หบ้ริการดา้นการดูแลสุขภาพของคุณเท่านั้น ●เฉพาะตวัอย่างเลือดท่ีผูรั้บการตรวจเซ็นต์ยินยอมอนุญาตให้
ทดสอบเท่านั้นท่ีจะไดถู้กด าเนินการตรวจทดสอบ ●เม่ือส้ินสุดกระบวนการทดสอบตามกระบวนการของบริษทั ตวัอย่างของผูรั้บการตรวจจะถูกท าลาย การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก ีย่วกบัการตั้งครรภ์
ของผูรั้บการตรวจหลงัจากการตรวจคดักรองกอ่นคลอดเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติัตามมาตรฐานของหอ้งปฏิบติัการเพ่ือวตัถุประสงคด์า้นคุณภาพและเป็นส่ิงจ าเป็น ดงันั้น EDGC อาจติดต่อแพทย์
หรือผูใ้หบ้ริการดา้นการดูแลสุขภาพของผูรั้บการตรวจเพ่ือขอรับขอ้มูลน้ี 

การทดสอบสามารถท าไดเ้ม่ือมีอายุครรภต์ั้งแต่ 10 สัปดาห์ข้ึนไป เพราะตอ้งมีปริมาณ DNA ในตวัอย่างเลือดท่ีเพียงพอส าหรับท าการทดสอบให้สมบูรณ์ ดว้ยเหตุน้ีอาจมีการขอเกบ็
ตวัอย่างเพ่ิมเติมหากพบว่าในเลือดของท่านปริมาณ DNA ไม่เพียงพอส าหรับการตรวจ หรือ  ตวัอย่างไดรั้บความเสียหายจากการจดัส่ง หลงัจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางพนัธุกรรมของ 
EDGC ผลการทดสอบจะถูกส่งกลบัไปยงัแพทยห์รือผูใ้หบ้ริการดา้นการดูแลสุขภาพของคุณซ่ึงจะเป็นผูอ้ธิบายผลการทดสอบใหแ้กท่่าน  

การรับรายงานผลและการแปลผลการทดสอบ: หลงัจากการวิเคราะห์โดย EDGC ผลการทดสอบของคุณจะถูกส่งกลบัไปยงัแพทยห์รือผูใ้หบ้ริการดา้นการดูแลสุขภาพของคุณตามท่ีระบุ
ไวท่ี้ดา้นหนา้ของแบบฟอร์มน้ีเท่านั้น ผลทดสอบของคุณจะแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการดูแลสุขภาพของคุณทราบว่ามีจ านวนโครโมโซมท่ีผิดปกติหรือไม่ ซ่ึงผูใ้ห้บริการดา้นการดูแลสุขภาพท่ีส่ังตรวจการ
ทดสอบน้ีจะเป็นผูรั้บผิดชอบอธิบายจุดประสงคข์องการทดสอบและขอ้จ ากดัเฉพาะของการทดสอบน้ีและเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าคุณเขา้ใจขอ้จ ากดัเฉพาะของการทดสอบน้ี กรณีตรวจพบความผิดปกติทาง
พนัธุกรรมจากการตรวจคดักรองน้ี ควรมีการติดตามการทดสอบโดยท าการตรวจยืนยนัอีกคร้ัง เช่น การเจาะน ้ าคร ่ าหรือ การสุ่มตวัอย่าง chorionic villus 

ข้อจ ากัดการตรวจคัดกรองทารกก่อนคลอด NICE® Test: 1. การทดสอบ NICE® ออกแบบมาเพ่ือคดักรองโครโมโซมของทารกในครรภจ์ากการวิเคราะห์ Cell Free DNA และไดรั้บการ
ทดสอบตวัอย่างทางคลินิกส าหรับการตรวจสอบของโครโมโซม 21, 18, 13, 9,16, 22, X และ Y และการทดสอบน้ียงัถูกออกแบบมาเพ่ือคดักรองการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม (sub 
chromosomal deletion) ไดแ้ก ่1p36, 2q33.1, 4p16.3, 5p-, 7q11.23, 11q23, 15q11.2-q13, 22q11.2  ซ่ึงการทดสอบน้ีไดมี้การรับรองส าหรับการคดักรองในการตั้งครรภเ์ด่ียวท่ีมีอายุครรภ์อย่างน้อย 10 
สัปดาห์ โดยประมาณจากการมีประจ าเดือนคร้ังสุดทา้ย 2. การทดสอบน้ีสามารถทดสอบไดใ้นกรณีของการตั้งครรภแ์ฝดเช่นกนั แต่จะสามารถตรวจสอบไดเ้ฉพาะในโครโมโซม 21, 18 และ 13 และ
สามารถทดสอบไดส้ าหรับอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ข้ึนไป 3. ผลการทดสอบเหล่าน้ีไม่ไดก้  าจดัความเป็นไปไดท่ี้การตั้งครรภ์น้ีอาจมีการเก ีย่วขอ้งกบัความผิดปกติของโครโมโซมหรือ sub-
chromosomal อื่น ๆ รวมถึงขอ้บกพร่องของการตั้งครรภห์รือภาวะแทรกซอ้นท่ีเกดิจากสาเหตุอื่น ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไว ้และการทดสอบน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงค์เพ่ือระบุการตั้งครรภ์ท่ีมีความเส่ียงส าหรับ
ขอ้บกพร่องของท่อประสาท 4. ผลการทดสอบเชิงลบไม่ไดช้ี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทารกจะไม่มีความเส่ียงใด ๆท่ีจะมีความผิดปกติของโครโมโซม เช่น Trisomy 21, Trisomy 18, Trisomy 13, 
Trisomy 9, Trisomy 16, Trisomy 22 ทั้งน้ียงัคงมีความเป็นไปไดเ้ลก็นอ้ยท่ีผลการทดสอบอาจไม่สะทอ้นถึงโครโมโซมของทารก แต่อาจสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของโครโมโซมในรก (confined 
placental mosaicism) หรือในมารดา (chromosomal mosaicism) 5. โอกาสท่ีเป็นไปไดข้องผลการทดสอบท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีไม่ไดเ้ป็นขอ้จ ากดัในการทดสอบแต่อาจเกดิจากส่ิงเหล่าน้ี: มารดา, ทารกใน
ครรภแ์ละ / หรือภาวะ placental mosaicism, ปริมาน DNA ทารกในเลือดแม่ต ่า, การถ่ายเลือด, การผ่าตดัปลูกถ่ายและการรักษาดว้ยสเต็มเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกดิการสลายของ Fetal รวมถึง
การสลายของทารกในครรภ ์(vanishing fetus)  โดยส่ิงท่ีกล่าวมาน้ี อาจส่งผลให้เกดิผลลบปลอมหรือผลบวกปลอม ดงันั้นหากตอ้งการการวินิจฉัยท่ีชัดเจนจะตอ้งท าการตรวจยืนยนัดว้ย การสุ่ม
ตวัอย่าง chorionic villus หรือดว้ยวิธีการเจาะน ้ าคร ่ า 
 เอกสารอ้างอิง 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 

การประกันเงินส าหรับการตรวจ NICE® Test 
1. กรณีความเส่ียงสูง (กรณีผลบวกและบวกลวง) ในกรณีพบว่ามี "ความเส่ียงสูงหรือบวกลวง" ทางบริษทัจะมีเงินส าหรับสนบัสนุนการเจาะน ้ าคร ่ าตามท่ีจ่ายจริงตามใบเสร็จหรือในวงเงินสูงสุดไม่
เกนิ 25,000 บาท (KRW 821,500) ส าหรับยืนยนัความเส่ียงสูง (อา้งอิงถึงขอ้ จ ากดั ของการทดสอบ NICE®ใน TRF) 
2. กรณีผลลบลวงและทารกคลอดออกมา ในกรณีน้ีจะมีเงินประกนัใหเ้ฉพาะผลลบลวงท่ีเม่ือพบความผิดปกติชนิด T21 / T18 และ T13 เท่านั้น โดยจะมีเงินชดเชยดงัน้ี  
  ● NICE®/NICE® LITE/NICE®TWIN : 2,000,000 บาท (USD 64,536.96 / KRW 78,096,891) 
3. กรณีผลลบลวงและยุติการตั้งครรภ ์จะไดรั้บเงินชดเชยดงัน้ี  

● 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) 

http://www.edgc.com/



