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Panorama มีดังนี้

ตรวจหาความผิดปกติสำหรับการตั้งครรภแฝดได และสามารถ

รายงานผลเพศของทารกแตละคนได (ตามความสมัครใจ)

ในกรณีผลตรวจเปนบวกหรือมีความเสี่ยงสูง บริษัทจะ

ชวยเหลือคาใชจายสำหรับการยืนยันผล เชน การตรวจ

น้ำคร่ำตาม คาใชจายจริงหรือในวงเงินไมเกิน 20,000 บาท

ในกรณีที่เกิดผลลบลวง ทางบริษัทไดทำประกันชนิด

Medical Malpractice กับบริษัทประกัน ในวงเงินเงินสูงสุด

ไมเกิน $ 100,000 USD.

ปรึกษาแพทยเกี่ยวกับการตรวจ Panorama ที่โรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำ

ทั่วประเทศ เพื่อดูวาคุณเหมาะที่จะไดรับการตรวจ Panorama หรือไม หรือ

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.bccgroup-thailand.com/panorama
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สามารถเลือกตรวจไดจาก 3 Panels

1. PANORAMA BASIC PANEL 

(Chromosome 13, 18, 21, X&Y, Triploidy)

* สามารถเลือกสถานที่สงตรวจไดทั้งในประเทศไทยหรือ

  หองปฏิบัติการการแพทย ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. PANORAMA PLUS 22q11.2 deletion PANEL 

(Chromosome 13, 18, 21, X&Y, Triploidy, 

22q11.2 deletion)

3. PANORAMA PLUS MICRODELETIONS PANEL

(Chromosome 13, 18, 21, X&Y, Triploidy, 22q11.2 

deletion, 1p36 deletion, Cri du chat, 

Angelman, Prader-Willi syndrome)

จุดเดนของการตรวจ

ตรวจคัดกรองหาความผิดปกติทางพันธุกรรม 

เชน ดาวนซินโดรม ดวยความแมนยำที่สูงกวา 99%*

สามารถตรวจไดตั้งแตอายุครรภที่ 9 สัปดาห 

เปนตนไป

ไมมีความเสี่ยงตอลูกนอยในครรภ 

เนื่องจากใชเลือดคุณแมเพียง 20 ซีซีเทานั้น

สามารถทราบผลการตรวจภายใน 10 - 14 วัน

มีความผิดพลาดในการรายงานผลต่ำที่สุด 

เมื่อเทียบกับการตรวจคัดกรองประเภทอื่นๆ

เปนเทคโนโลยีใหมลาสุด และมีคุณแมตั้งครรภ ใชบริการ 

จำนวนมากที่สุด ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ทราบผลเพศของลูกนอยในครรภ ได (ตามความสมัครใจ) 

ดวยความแมนยำมากกวา 99.99%

version 2019
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Panorama คืออะไร

Panorama คือการตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติทาง

พันธุกรรมของทารกในครรภ (Non-Invasive Prenatal Testing-NIPT)

โดยทำการวิเคราะหสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของทารกที่ปะปนอยูในกระแสเลือด

ของมารดาขณะตั้งครรภ ซึ่งไมมีความเสี่ยงตอทารกในครรภเหมือนกับการเจาะน้ำคร่ำ

และมีความแมนยำมากกวา 99% ในการตรวจหาความผิดปกติประเภทดาวนซินโดรม

| ผลการตรวจ Panorama บอกอะไรกับคุณแมไดบาง |

Panorama เหมาะกับฉันหรือไม

1 Benn, P. Non-invasive prenatal testing using cell free DNA in maternal plasma: recent developments and

  future prospects. J Clin Med, 565-3:537;2014. 

2 Pergament E et al. Single-nucleotide polymorphism-based noninvasive prenatal screening in a high-risk

  and low-risk cohort. Obstet & Gynecol 2)124;2014 Pt 218-210 :(1.

MICRODELETION คืออะไร

Panorama สามารถตรวจคัดกรองความผิดปกติอะไรไดบาง

Microdeletion คือการที่ชิ้นสวนขนาดเล็กบนโครโมโซมไดขาดหายไป ซึ่งความผิดปกติ

ชนิดนี้สามารถเกิดขึ้นไดกับคุณแมตั้งครรภทุกชวงกลุมอายุในโอกาสเทาๆ กัน ซึ่งตางจาก

กลุมอาการดาวนที่พบเจอไดบอยกวาในกลุมคุณแมตั้งครรภที่มีอายุมาก

Microdeletion กอใหเกิดความบกพรองทางสติปญญาและความพิการแตกำเนิดได 

Panorama สามารถตรวจคัดกรองกลุมอาการ Microdeletion ที่เกี่ยวของ

กับปญหาสุขภาพที่รายแรงอีก 5 กลุมอาการดังตอไปนี้

        • กลุมอาการดีจอรจ (DiGeorge syndrome or 22q11.2 deletion) 

        • กลุมอาการเพรเดอร-วิลลี่ (Prader-Willi) 

        • กลุมอาการแองเจิลแมน (Angelman) 

        • กลุมอาการคริ ดูชา (Cri Du Chat or 5p deletion) 

        • กลุมอาการ 1p36 deletion

โอกาสพบเจอความผิดปกติของ Microdeletion 5 กลุมอาการขางตนอยูที่ 1 ใน 1000-2000 ของทารกแรกเกิด

หากผลตรวจระบุวาความเสี่ยงสูง (High Risk): หมายความวาลูกนอยของคุณมีโอกาส

เสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะมีความผิดปกติของกลุมอาการใดอาการหนึ่งที่ไดตรวจไป แตไมไดแปลวา

ลูกนอยของคุณจะมีความผิดปกติอยางแนนอน การตรวจยืนยันผลจากการเจาะน้ำคร่ำ 

หรือการตรวจชิ้นรก หรือการตรวจเลือดทารกหลังคลอดจะสามารถบอกไดอยางแนนอน

วาลูกของคุณมีภาวะความผิดปกติดังกลาวหรือไม โปรดปรึกษาแพทยของทานเกี่ยวกับ

ทางเลือกของการตรวจติดตามผล

หากไมสามารถรายงานผลได (No Result): หมายความวาหองปฏิบัติการไมสามารถที่จะ

เก็บขอมูลที่เพียงพอไดจากการวิเคราะหตัวอยางเลือดเปนตนวาปริมาณหรือคุณภาพ

ดีเอ็นเอของทารกไมเพียงพอตอการรายงานผล ซึ่งเหตุการณนี้เกิดขึ้นไดไมบอย 

หากเกิดขึ้นทางบริษัทจะตองรองขอใหมีการเก็บตัวอยางเลือดจากคุณแมอีกครั้ง 

โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม

การตรวจ NIPT ยี่หออื่นๆ นั้นไมสามารถแยกแยะดีเอ็นเอของแมและของลูก

ที่ปะปนกันอยูในกระแสเลือดแมได

แยกดีเอ็นเอไดแลวมีประโยชนอยางไร ?

สมาคมพันธุศาสตรการแพทย ในประเทศสหรัฐอเมริกา (American College of Medical 

Genetics and Genomics) ไดมีคำแนะนำใหผูหญิงตั้งครรภทุกคนไมวาอายุเทาไร ควรได

รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกจากเลือดแม (NIPT) ทุกคน 

เนื่องจากมีความแมนยำสูงกวา การตรวจคัดกรองประเภทอื่นๆ

Panorama ถูกออกแบบมาเพื่อคุณแมตั้งครรภทุกคน ไมวาจะมีอายุเทาใดก็ตาม ยกเวนคุณแม

ซึ่งมีการตั้งครรภประเภทตางๆ ตอไปนี้

     • การตั้งครรภแฝดที่เกิดจากการใชไขบริจาค 

     • สตรีตั้งครรภที่เคยไดรับการปลูกถายไขกระดูก 

     • การตั้งครรภแฝดที่มากกวา 2 คนเปนตนไป เชน แฝด 3

Panorama สามารถคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมทั่วไปซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่มี

จำนวนแทงของโครโมโซมเกินหรือบาดหายไป อันไดแก 

     • กลุมอาการดาวน (Trisomy 21) 

     • กลุมอาการเอ็ดเวิรด (Trisomy 18) 

     • กลุมอาการพาทั่ว (Trisomy 13) 

     • ความผิดปกติของโครโมโซมเพศบางชนิด เชน

          - กลุมอาการเทอรเนอร (Monosomy X) 

          - กลุมอาการไคลนเฟลเตอร (XXY) 

          - กลุมอาการจาคอบส (XYY)

          - กลุมอาการทริปเปลเอกซ (XXX) 

     • ทริปwลอยดี (Triploidy คือการที่มีจำนวนโครโมโซม 3 ชุดหรือ 69 แทง) 

นอกจากความผิดปกติทางดานจำนวนทองโครโมโซมเหลานี้ Panorama  ยังสามารถตรวจหา 

ความผิดปกติชนิด Microdeletion ไดอีกดวย

หากผลตรวจระบุวาความเสี่ยงต่ำ (Low Risk): หมายความวาลูกนอยของคุณมีโอกาส

นอยมากที่จะไดรับผลกระทบจากภาวะความผิดปกติของโครโมโซมที่ไดตรวจไปในรายการ

ตรวจของ Panorama  อยางไรก็ตาม การที่ผลตรวจระบุวา มีความเสี่ยงต่ำนั้นไมได

รับรองวาลูกนอย ในครรภจะมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง เนื่องจากการตรวจ Panorama  

ไมไดเปนการตรวจแบบวินิจฉัย เปนแคการตรวจคัดกรองสำหรับความผิดปกติบางประเภท

เทานั้น

ผลการตรวจของ PANORAMA 

มีอะไรบางและหมายความวาอยางไร

Panorama เปนการตรวจ NIPT เพียงชนิดเดียวที่ใชเทคโนโลยีใหมลาสุด ซึ่งสามารถแยก

ดีเอ็นเอของแมและดีเอ็นเอของลูก ที่ปะปนกันอยูในกระแสเลือดแมออกจากกันได ทําให

การตรวจPanorama นั้นมีความแมนยำสูง และมีความผิดพลาดต่ำ

โอกาสรายงานผลผิดพลาดต่ำ เนื่องจาก Panorama สามารถแยกและวิเคราะหดีเอ็นเอ

ของทารกที่ปะปนอยูกับดีเอ็นเอของแมไดทำใหความผิดพลาดของการรายงานผลนั้นต่ำ

กวาการตรวจ NIPT ยี่หออื่น1

ความแมนยำในการรายงานผลเพศสูงที่สุด: Panorama สามารถรายงานผลเพศของ

ลูกนอยในครรภ ไดดวยความแมนยำสูงที่สุด   เมื่อเทียบกับการตรวจ NIPT ยี่หออื่นๆ 

(การรายงานผลเพศของทารกขึ้นอยูกับความสมัครใจของคุณแม)

2

ทริปพลอยดี (Triploidy): Panorama เปนเพียง NIPT ยี่หอเดียวที่สามารถตรวจหา

ความผิดปกติประเภทนี้ไดทริปพลอยดีนั้นเปนความผิดปกติที่มีความรุนแรงและกอใหเกิด

ภาวะแทรกซอนระหวางการตั้งครรภ ไดอยางมากมายหากไมไดรับการเฝาระวังอยางใกลชิด

หากวาคุณเปนคุณแมที่กำลังตั้งครรภและมีความกังวลวาลูกในทองนั้นจะมี

ความผิดปกติทางดานพันธุกรรม เชน ภาวะดาวนซินโดรม 

Panorama คือหนึ่งในทางเลือกของคุณแม สอบถามขอมูล Panorama ไดกับแพทยของคุณ

คุณแมตั้งครรภบางทานมีความเสี่ยงตอการมีลูกผิดปกติสูงกวาคุณแมทานอื่นๆ

โดยเฉพาะอยางยิ่งหากวาคุณแมตั้งครรภอยูในกลุมเสี่ยงเหลานี้

     • คุณแมตั้งครรภที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป 

     • เคยมีประวัติบุคคลในครอบครัวที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม 

     • พบความผิดปกติจากการทำอัลตราซาวด 

     • ไดรับผลการตรวจคัดกรองเซรั่มเปนบวก

     • มีประวัติการแทงบุตรอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม แนวโนมvองการมีลูกผิดปกติ ที่เกิดจากการที่ชิ้นสวนขนาดเล็กของโครโมโซม 

ขาดหายไป (Microdeletion) มีเทากันในการตั้งครรภทั้งหมด ไมวาคุณแมจะมีอายุเทาใดก็ตาม

ฉันจะไดรับผลการตรวจ PANORAMA เมื่อใด

PANORAMA สามารถรายงายผลไดภายใน 10-14 วัน โดยผลการตรวจจะถูกสงไปใหแพทย

ของทาน

ฉันมีทางเลือกอื่นๆ ในการตรวจ นอกจาก PANORAMA อีกหรือไม

Panorama เปนเพียงหนึ่งในทางเลือกสำหรับการตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภเทานั้น 

การตรวจแบบอื่นๆ เชน การตรวจคัดกรองโดยการวัดคาเซรั่มแบบดั้งเดิมนั้น มีความแมนยำต่ำ

และรายงานผลผิดพลาดที่สูงกวาเมื่อเทียบกับการตรวจ Panorama นอกจากนี้ยังไมสามารถ

ตรวจหาความผิดปกติไดครอบคลุมเทากับการตรวจ Panorama อีกดวย 

การตรวจวินิจฉัยแบบตางๆ เชน การเจาะน้ำคร่ำหรือการตรวจชิ้นรก สามารถใหผลการวินิจฉัยที่

แนชัดและสามารถตรวจหาความผิดปกติที่ครอบคลุมมากกวาอยางไรก็ตามการตรวจวินิจฉัยนั้นมี

ความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะแทรกซอนหรือภายหลังการทำหัตถการ ซ่ึงอาจเปนสาเหตุของการแทงบุตรได

Panorama  จะรายงานผลที่เปนคาความเสี่ยงที่ลูกนอยจะมีโอกาสเกิดความผิดปกติ

สำหรับกลุมอาการที่คุณแมไดเลือกตรวจ เชนวา มีความเสี่ยงมากหรือมีความเสี่ยงนอย 

เปนตน เชนเดียวกับการตรวจคัดกรองประเภทอื่นๆ Panorama  ไมสามารถ 

รายงานผลการตรวจวินิจฉัยเชนเดียวกับน้ำคร่ำ หรือการดูดชิ้นรกไดอยางไรก็ตาม 

Panorama  คือการตรวจคัดกรองที่มีความแมนยำมากที่สุด ณ ปจจุบันนี้

| Panorama ตางจากวิธีการตรวจ NIPT ยี่หออื่นๆ อยางไร ? |


