
ตรวจหลังคลอด 20,000 บาท
การตรวจโครโมโซมไมโครอะเรยคือ วิธีที่ใช ในการตรวจหาการเปลี่ยนแปลง

จำนวนของโครโมโซม โดยไมตองเพาะเลี้ยงเซลล ซึ่งเทคนิคนี้สามารถตรวจไดครอบคลุม

ทุกโครโมโซมทั้ง 46 โครโมโซม (23 คู) ทั้งแบบเกินขึ้นมา (Gain) หรือขาดหายไป (loss) 

โดยใชการวิเคราะหความจำเพาะของลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแตกตางกันไปในแตละบุคคล 

(Copy number variation และ SNPs genotyping) เทคนิคนี้สามารถตรวจไดทั้งความผิดปกติในระดับ

โครโมโซม เชน กลุมอาการดาวนซินโดรม (Down syndrome) กลุมอาการเอ็ดเวิรด (Edwards syndrome) และกลุมอาการพาทัว 

(Patau syndrome) เปนตน และกลุมอาการที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือขาดหายไปของชิ้นสวนของโครโมโซมขนาดเล็ก เชน กลุมอาการดีจอรจ 

(DiGeorge syndrome) กลุมอาการพราเดอร-วิลลี่ (Prader-Willi syndrome) และกลุมอาการแอนเจลแมน (Angelman syndrome) 

เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจหาความผิดปกติชนิด Uniparental disomy และ Loss of hererozygosity (LOH) ไดดวย

การใชประโยชน ในการวินิจฉัยหลังคลอด (Postnatal diagnosis)

นอกจากการใชประโยชน ในการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดแลวยังมีแนวทางปฏิบัติในการ

ใชเทคนิคไมโครอะเรยสำหรับการตรวจวินิจฉัยหลังคลอดออกมาจากหลายแหง เชน 

American College of Medical Genetics ( ACMG ) ไดออกแนวทางปฏิบัติ

ทางคลินิกแนะนำใหใชไมโครอะเรยเปนการตรวจแรก แทนการตรวจคารีโอไทป (Karyotype)

    เนื่องจากความละเอียดของการตรวจคาริโอไทปยังนอยกวาการตรวจดวย

ไมโครอะเรยโดยผูปวยที่แนะนำให ใช ไมโครอะเรย ในการตรวจคือผูปวยที่อยู ในกลุมตอไปนี้

1. ผูปวยกลุมอาการออทิสซึม

2. ผูปวยพัฒนาการชาและหรือสติปญญาบกพรองโดยไมทราบสาเหตุและ

    ไมเขากับกลุมอาการใดๆ

3. ผูปวยออทิสติกและผูปวยที่มีความพิการแตกำเนิดหลายอยางรวมกันและไมเขากับ

    กลุมอาการทางพันธุกรรมใดๆ

ขอจำกัดของการตรวจ

1. ไมสามารถตรวจหาความผิดปกติแบบสมดุลท่ีไมมีการขาด

    หรือเกินของช้ินโครโมโซม เชน balanced translocation 

    และinversion ได

2. ไมสามารถตรวจภาวะท่ีมีจำนวนโครโมโซมเพ่ิมข้ึนท้ังชุดได

    หรือภาวะpolyploidy (คนปกติจะมีโครโมโซม 2 ชุด 

    ชุดละ 23โครโมโซม) ยกเวน ภาวะtriploidy สามารถตรวจได

3. ไมสามารถตรวจภาวะโมเสอิซิซึม (mosaicism) ท่ีมีโครโมโซม

    ผิดปกติ ปริมาณนอยๆ (low level mosaicism) เชน 

    นอยกวารอยละ 20 ได 

เทคนิคการตรวจ สิ่งสงตรวจ ( น้ำคร่ำ / เลือดจากรก ) ระยะเวลาการรายงานผล(วัน) ราคา (บาท)

(1) Karyotype

Combo [(1)+(2)]

Trio [(1)+(2)+(3)]

(2) QF - PCR

(3) CMA 

2-3 ml (Heparinze tube)

2-3 ml (EDTA tube) 

2-3 ml (EDTA tube)

2-3 ml (1 Hep + 1 EDTA tube) 

2-3 ml (1 Hep + 1 EDTA tube) 

7-10 

1-2 

7-10

-

-

2,000

2,500

20,000

24,500

4,500

15,000 
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(Chromosome Microarray หรือ CMA)

การตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม

ดวยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย

การตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม

ดวยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย



การตรวจวิเคราะหความผิดปกติในระดับโครโมโซมมีใหบริการ 3 เทคนิค

ตามความละเอียดและลักษณะความผิดปกติที่ตองการตรวจวิเคราะห ไดแก 

 - การวิเคราะหการจัดเรียงของโครโมโซมและจำนวนโครโมโซม (Karyotype) 

 - การวิเคราะหจำนวนของโครโมโซม 5 คูสำคัญ ไดแก คูที่ 13, 18, 21, 

    XและY (QF - PCR) 

 - การวิเคราะหจำนวนโครโมโซมดวยความละเอียดสูง (Chromosome 

    Microarray หรือ CMA)

การวิเคราะหความผิดปกติของโครโมโซม - Chromosome Study

Clinical exome sequencing

การตรวจพาหะโรคพันธุกรรม - Horizon

Whole Genome Sequencing (WGS)

เปนการตรวจหายีนที่เกี่ยวของกับโรคทางพันธุกรรมที่เปนสาเหตุทำใหเกิด

ความผิดปกติ ทั้งแบบheterogeneous disease (มียีนหลายยีนที่สามารถ

ทำใหเกิดโรคทางพันธุกรรมหรืออาการเดียวกัน) และ/หรือโรคพันธุกรรมที่

เกิดจากความผิดปกติของยีนใดยีนหนึ่ง โดยตรวจครอบคลุมกวา 8,300 ยีน

ที่มีการถายทอดแบบ autosomal dominant, recessive และ X-linked 

disorders ตามที่รายงานใน OMIM และ/หรือ HGMD รวมทั้งรายงาน 

novel mutation ที่ตรวจพบในยีนที่สนใจ ความละเอียดของการตรวจอยูที่

80x-100x ระยะเวลารายงานผล 45 วัน

การตรวจคัดกรองพาหะของโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม เหมาะสำหรับ

คูสมรสที่ตองการวางแผนการมีบุตร สามารถตรวจไดทั้งกอนตั้งครรภ และ

ขณะตั้งครรภ มีการตรวจใหเลือกครอบคลุมมากสูงสุดถึง 274 กลุมอาการ 

เชน โรคธาลัสซีเมีย (Beta, Alpha Thalassemia), Spinal Muscular 

Atrophy (SMA), Fragile X, Duchenne Muscular Dystrophy 

(DMD) เปนตน

SERVICESSERVICES

WGS เปนเทคนิคที่นิยมใชกันแพรหลายในการตรวจหาความผิดปกติที่

เกี่ยวของกับพันธุกรรม เนื่องจากมีความรวดเร็วและมีคาใชจายที่ถูกกวา 

เมื่อเทียบกับการตรวจเฉพาะยีนที่สนใจทีละยีน ซึ่งสามารถตรวจดีเอ็นเอ

ทั้งหมดของ genome ไดในคราวเดียว สามารถเลือกความละเอียด

การตรวจไดที่ 10x หรือ 30x ระยะเวลารายงานผล 3 เดือน 

ราคา 22,000 - 32,000 บาท 

(ขึ้นกับจำนวนกลุมอาการที่ตองการตรวจ)

ราคาเริ่มตน 27,420 บาท

ราคาเริ่มตน 33,360 บาท

ราคา Karyotype  2,000 บาท

ราคา QF - PCR  2,500 บาท

ราคา CMA  20,000 บาท
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