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FORM A 

 

 
Request Form  

Please fill in the form in English. All * fields must be filled   

Patient Information  Referral Site Information 

* Full Name: ___________________________  * Referral Site: ___________________________ 

* Thai ID/Passport No.: ___________________________   Clinic ID: ___________________________ 

 Ethnicity: ___________________________  * Referral Doctor: ___________________________ 

* Sex: ___________________________   Phone: ___________________________ 

* Date of Birth (DD/MM/YYYY): ___________________________   Fax: ___________________________ 

 
 

   Diagnosis and Patient History 
 
1. * Diagnosis of Primary Tumor:  

 □ Breast Cancer (IHC results (optional): ER   □ +ve   □ -ve   /   PR   □ +ve   □ -ve   /   HER2   □ +ve    □ -ve  ) 

 □ Colorectal Cancer  

 □ Ovarian Cancer  

 □ Pancreatic Cancer  

 □ Prostate Cancer  

 □ Other, please specify: ________________________________________ 

2. Stage of Disease:   □ I    □ II    □ III    □ IV    □ Others: ______________ 

3. Treatment Status: □ Treatment Naive   □ On Chemotherapy   □ On Tyrosine Kinase Inhibitor(s) (TKI)    

  □ Immunotherapy    □ Additional Information: ______________________________________________ 
 *Test Selection 

Genetic testing    Description Specimen Requirement  

□   
   Liquid biopsy for detecting germline BRCA1 & BRCA2 mutations 

 □ Fast Track 

 □ Normal Track  

1 x blood sample(10ml) or 

3 x buccal swabs  
 

    

 Specimen Information 

*Liquid-based: *□ Blood   □ Buccal Swab   *Collection Date: _________________ 

  
Certificate of Medical Necessity/ Consent 
 

My signature constitutes a Certificate of Medical Necessity and certifies that I have explained to the patient the nature and purpose of the testing to be performed 

and have obtained informed consent, to the extent legally required, to permit Sanomics (Bangkok) Limited to perform the testing designated herein. 
 

□ Please email the report to: _________________________________________________ 

 
    
*Signature of Doctor: ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Internal Use Only:  

□ Blood   □ Buccal Swab ( ____ )    

Specimen Arrival Date: ____________________ 

Specimen Registration Date: ____________________ 
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FORM B 

 

หนังสือยินยอม สำหรับการตรวจหายีนเน้ืองอก 
Consent Form  

for Tumor Gene Detection Tests 
 

ข"าพเจ"าตกลงเข"ารับการตรวจตามท่ีเลือกไว" ซ่ึงดำเนินการโดย ซาโนมิคสA (ประเทศไทย) จำกัด โดยเฉพาะอยHางย่ิง ข"าพเจ"าเข"าใจคำอธิบายซ่ึงเก่ียวข"องกับการตรวจ ดังตHอไปน้ี 

I agree to undergo the chosen test(s) performed by Sanomics (Bangkok) Limited. In particular, I understand the following description 
regarding the test: 
 
BRCA Zoom® 
1. การตรวจน้ีจะใช"เทคนิคการวิเคราะหAลำดับเบสด"วยเทคนิค next-generation sequencing (NGS) เพ่ือตรวจหาการผันแปรทางพันธุกรรมแบบ single nucleotide variations (SNV) และ 

insertions or deletions (indels) ในตำแหนHง exons และตำแหนHง intron ท่ีอยูHขนาบข"าง exons ของเซลลA germline ในตำแหนHงยีน BRCA1 และ BRCA2 ท่ีมีการกลายพันธุA 
The test uses next-generation sequencing (NGS) for single nucleotide variations (SNV) and insertions or deletions (indels) detection of all coding exons and 
intronic regions flanking exons of germline BRCA1 and BRCA2 mutations. 

2. การตรวจน้ีไมHสามารถใช"สำหรับการวิเคราะหAความผิดปกติของโครโมโซม การผันแปรของจำนวนชุดดีเอ็นเอ (copy number alterations: CNA) การเกิด fusion rearrangement 

หรือการกลายพันธุAในสHวนลำดับเบสท่ีไมHมีการแปลรหัส (non-coding region) 

This test is not applicable to analyze chromosome abnormalities, copy number alterations (CNA), fusion rearrangement or mutation in non-coding regions. 

3. วัตถุประสงคAของการตรวจในคร้ังน้ี มิใชHเพ่ือบHงช้ีแนวทางการรักษา เปUนใบส่ังยา หรือ ให"คำแนะนำแกHคนไข" การการตรวจน้ีมิได"มีเพ่ือประเมินความเส่ียงหรือ ความเปUนไปได"ของโรคท่ีเก่ียวข"องกับ 

การพัฒนาเซลลAมะเร็งในบุคคล 

The purpose of this test is not to provide treatment indication, prescription or suggestion to patients. This test does not provide risk or likelihood assessment of a 
person developing cancer related diseases. 

4. คนไข"ผู"ท่ีมีโรคทางชHองปากซ่ึงไมHตรงตามมาตรฐานของการตรวจ จะถูกเก็บตัวอยHางเลือดเพ่ือตรวจซ้ำอีกคร้ัง และอาจจะได"รับผลการตรวจลHาช"า 
Patient with oral diseases that do not meet the testing standard will be requested for re-collection of blood specimen, and results may be delayed 
correspondingly. 

5. คนไข"อาจมีอาการวิตกกังวล ทุกขAใจ หรือประสบโรคทางจิตเวทอ่ืนๆ อันเน่ืองจากข้ันตอนการตรวจคัดกรองโรคและการรับทราบผลการตรวจ ดังน้ัน คนไข"ควรเข"ารับคำปรึกษาจากแพทยAผู"มีคุณวุฒิ 

เหมาะสมกับกรณีดังกลHาว 

Patient may experience anxiety, distress or other mental issues cause by the screening process and the release of the test result. Patient should consult a 
qualified doctor for such circumstances. 

 

นัยสำคัญทางคลินิก (clinical significance) ของบางตัวแปร อาจไมHถูกระบุ หรืออาจถูกนิยามให"เปUนนัยสำคัญท่ีไมHเปUนท่ีรู"จัก ตามองคAความรู"ทางการแพทยAและวิทยาศาสตรAในป[จจุบัน 
The clinical significance of some variants might not be determined or are being defined as unknown significance based on todays’ medical and scientific knowledge. 
 

ผลการตรวจจะถูกเป\ดเผยแกHแพทยAท่ีรับชHวงตHอ หรือผู"ให"การดูแลทางสุขภาพ ตามท่ีได"ระบุในคำร"องขอเข"ารับการตรวจ FOAM A  

และผลการตรวจจะไมHถูกเป\ดเผยแกHบุคคลอ่ืนใดโดยปราศจากความยินยอมอยHางเปUนลายลักษณAอักษรจากคนไข" 

Test result will be released to the referring physician or other health care provider as specified on FOAM A test requisition. Test results will not be released to other 
individuals without the patient’s written consent.  
 

ผลการตรวจควรได"รับการแปลผลรHวมกับผลการตรวจอ่ืนๆ โดยแพทยAผู"มีคุณวุฒิเหมาะสม 
Test results should be interpreted with other clinical findings by a qualified doctor.  
 

ข"าพเจ"าตกลงอนุญาตให" ซาโนมิคสA (ประเทศไทย) จำกัด เก็บผลการตรวจไว"อยHางไมHมีกำหนดระยะเวลา เพ่ือคุณภาพของการรับประกัน / การดำเนินการภายใน  

และเพ่ือความก"าวหน"าของการพัฒนางานทางด"านการวิจัยวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยีในอนาคต 
I agree to permit Sanomics (Bangkok) Ltd. to retain test results for an indefinite period for internal quality assurance/operation and future advancement in scientific research and 
technology development.  
 

ข"าพเจ"าจะปรึกษาผลการตรวจกับแพทยAท่ีเข"ารHวม กHอนเร่ิมต"นการบำบัดและการตัดสินใจในการรักษาอ่ืนๆ 
I will discuss the test results with my attending doctor prior to the initiation of therapy and clinical decision.  
 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีเปUนการแปลภาษาไทยจากหนังสือยินยอมฉบับภาษาอังกฤษ ในกรณีท่ีมีความแย"งกันระหวHางฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ให"ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเปUนหลัก 
This consent form is Thai translation from English version consent form. In the event of discrepancies between the Thai and English versions, the English version shall 
prevail. 
 
ข"าพเจ"า _______________________ (ช่ือ) หรือ ผู"ท่ีได"รับมอบอำนาจ _____________________ (ช่ือ) บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง หมายเลข _____________________ 

ได"รับทราบข"อมูลอยHางเพียงพอเก่ียวกับการตรวจน้ี และเข"าใจถึงสภาพ ประสิทธิภาพ และข"อจำกัดของการตรวจ 

I _______________________ (Name) or the authorized person _____________________ (Name) with Thai ID/Passport No. _____________________ have 
obtained adequate information about the test(s) and understand its nature, performance and limitations.  
 
Please tick as appropriate โปรดทำเคร่ืองหมายตามท่ีเห็นสมควร:  

ข"าพเจ"ายินยอมเข"ารับการตรวจ 

I hereby consent to undergo the test.   
 
ลายเซ็นผู"ได"รับมอบอำนาจ: 
Authorized signature: 
 
_________________________________________ 

 วันท่ีลงนาม: 

Date of signature: 
 
______________________________ 

  

ลายเซ็นแพทยA: 
Signature of Doctor: 
 
_________________________________________ 

วันท่ีลงนาม: 

Date of signature: 
 
______________________________ 

 


