
 

CMG Test Request Form 

� Whole Genome Sequencing   

� Whole Exome Sequencing  

� Target genes Sequencing   

� Pre-designed Panel by Mass Array 

� Multiplex SNP genotyping 

� Other ____________________ 

Laboratory notes: 

 

 

 
Date/Time received:__________________________________ 

Patient Information 

First name___________________ Last name______________________ HN_________________ Hospital ________________ 

Gender � Male   � Female   �Unknown    Date of Birth __________________ (D/M/Y)        Age______________ 

Ethnicity � Thai    � Other (please specify)____________________  Sample collection date___________________(D/M/Y)    

Clinical Information Pedigree   � Proband (Single sample)      

                 � Family member (relationship_____________) 

Sign & Symptoms 

 

 

 

 

Mode of Inheritance 

� Autosomal Dominant           � Autosomal Recessive            � X-Linked Dominant                   � X-Linked Recessive  

� Simplex                              � Unknown                            � Other____________________ 

Gene of Interest 

 

 

 

Specimen type (Collection Date __________________ Time __________________) 

� EDTA blood volume 6 ml 1 tubes              � Other (please specify)___________________________ 

ผูประสานงาน คุณวันทนิช ไพโรจน โทร 089-201-4132 หรือ ravpa.mahidol@gmail.com 

นําสงส่ิงตัวอยางที่ ศูนยจโีนมทางการแพทย ชั้น3 ศูนยบริการทางการแพทยโรงเรียนเรวดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

Physician Information 

Physician’s name____________________________________________________ Physician’s ID_________________________ 

Hospital/Clinic_________________________________________ Contact address____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

_________________ Phone______________________ Email______________________________________________________ 

 

I herewith confirm the correctness of the above given information 

 

Signature___________________________________ Date of request___ _________________________ (D/M/Y) 

 



 

ปรับปรุงเมื่อวันท่ี 7 มิ.ย. 61 

หนังสือยินยอมสําหรับการตรวจหายีนผิดปกติท่ีกอใหเกิดโรคพันธุกรรม 

ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.)……………….…………………………………………………..………. รับทราบวา ตัวอยางทางชีวภาพของ (ขาพเจา/
บุตรของขาพเจา ชื่อ………………………………………………………………………………….) จะถูกสงตรวจยงั ศูนยจีโนมทางการแพทย คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี (Center for Medical Genomics, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital; CMG) 
จังหวัดกรุงเทพฯ ภายใตการสนับสนุนของศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรแหงประเทศไทย เพ่ือดําเนินการทางหองปฏิบัติการ
และวิเคราะหพันธุกรรมสําหรับการถอดรหสัพันธุกรรม ชนิด  exome sequencing หรือ whole genome sequencing 

ขาพเจารับทราบวา ขอมูลในเอกสารน้ี จําเปนตองไดรับการอธิบายจากแพทย หรือ ผูเช่ียวชาญทางพันธุศาสตร ถึงผลท่ีจะไดรับ
กลับมาหลังการตรวจ รวมถึง วิธีการแปลผล และการนํามารวมกับการดูแลรักษาโรค ท่ีขาพเจา หรือบุตรของขาพเจาเปนอยู 

ขาพเจารับทราบขอมูลดังน้ี 

1. วัตถุประสงคในการตรวจครั้งน้ีเพ่ือคนหายีนผิดปกติท่ีตองสงสยัวากอโรคในครอบครัวของขาพเจา โดยขาพเจาไดรับ
คําแนะนําจากแพทยผูดูแลแลววาเทคนิคการถอดรหัสพันธุกรรม ชนิด exome sequencing หรอื whole genome 
sequencing เหมาะกับวัตถุประสงคการตรวจกับครอบครัวของขาพเจา การตรวจชนิดน้ีจะแตกตางกับวิธีการตรวจทาง
พันธุกรรมอ่ืนๆท่ีตรวจจากยีนจํานวนนอย แตวิธีน้ี จะเปนการถอดรหัสพันธุกรรมกวาหมื่นยีนในจโีนมพรอมๆกัน 

2. การท่ีผลตรวจเปนลบ ไมไดหมายความวา ขาพเจา หรือ บุตรของขาพเจา ไมเปนโรค ขาพเจาตองไดรับการใหคําปรึกษา
แนะนําท่ีถูกตอง เก่ียวกับผลดังกลาว จากแพทยผูดูแล หรือ ผูเช่ียวชาญดานพันธุศาสตร 

3. การตรวจน้ีเปนการถอดรหสัลําดับเบสของยีน ในสวนท่ีมีการแปลรหสักรดอะมิโน ท่ีมีการกลายพันธุ ดงัน้ัน ไมสามารถวินิจฉัย
ความผิดปกติของยีนชนิดอ่ืน เชน การขาดหาย (deletion) หรือ การเพ่ิมปรมิาณของยีน (duplication) การสลบัช้ินสวนของ
ยีน  (structural rearrangement) การกลายพันธุในสวนลึกของยีน ท่ีไมแปลรหสักรดอะมิโน (deep intronic mutation) 
และ กรณีท่ีในตัวอยางน้ันๆ มีการปะปนกันของสารพันธุกรรมหลายแบบ (mutational mosaicism) หรือ เปนการกลายพันธุ 
ท่ีเกิดข้ึนในเฉพาะเซลลสืบพันธุ และ ตรวจไมพบในเซลลอ่ืน (germline mosaicism) 

4. ผลการตรวจไมใชการวินิจฉัยโรค แตเปนสวนประกอบในการวินิจฉัยโรค ซึ่งขาพเจา จะตองรับคําปรกึษาแนะนํา จากแพทย
ผูดูแล 

5. หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจ ขาพเจายินยอมใหนําตัวอยางทางชีวภาพท่ีเหลืออยูและขอมูลทางพันธุกรรม ไปทําการศึกษาวิจัย 
โดยนักวิจัยของ CMG เพ่ือศึกษาตอถึงโรคท่ีขาพเจา หรือบุตรของขาพเจาเปนอยู รวมถึงใชเปนตัวอยางควบคุม สําหรับโรค
พันธุกรรมอ่ืนๆ เพ่ือนํามาพัฒนาการใหบริการและความแมนยําในการตรวจ โดยจะไมมีการบันทึกช่ือหรือHN.ลงไปใน
ฐานขอมูลเพ่ือความเปนสวนตัว 

6. ขาพเจามีความประสงค       ขอรับ     ไมขอรับ 
รายงานการกลายพันธุท่ีพบโดยบังเอิญจากการถอดรหสัพันธุกรรมจากรายช่ือยีนกอโรคตามขอแนะนําของวิทยาลัยพันธุ
ศาสตรการแพทยแหงสหรัฐอเมริกา (The American College of Medical Genetics and Genomics )  ซึ่งกลุมยีนดังกลาว
อาจไมเก่ียวของกับขอบงช้ีในการวินิจฉัยโรคท่ีเปนอยู 

7. การถอดรหสัพันธุกรรมของขาพเจาและสมาชิกครอบครัวของขาพเจา มีโอกาสท่ีจะพบวาสมาชิกครอบครัวของขาพเจาบาง
คนไมมีความเก่ียวของทางสายเลือดของขาพเจาหรือครอบครัวของขาพเจา ในกรณเีชนน้ี แพทยไมอยูภายใตขอบังคับให
เปดเผยขอมุลดังกลาวแกขาพเจาหรือสมาชิกภายในครอบครัวของขาพเจา 
 

ลายมือช่ือ …………………………………………..…… 
(                                                                ) 

ผูปวย/ผูปกครอง 

ลายมือช่ือ …………………………………………..…… 
 (                                                               ) 

พยาน 
คําแถลงของแพทยผูดูแลหรือผูมีอํานาจในการขอความยินยอม 

ขาพเจายืนยันวา ไดทําการใหคําปรึกษาแนะนํากับผูปวย หรือ ผูมีอํานาจกระทําแทนผูปวย ดังรายละเอียดในเอกสารน้ีแลว 

 

ลายมือช่ือ …………………………………………..…… 
(                                                                ) 
 แพทยผูดูแลหรือผูมีอํานาจในการขอความยินยอม 

…………………………………………..…… 
วัน/เดือน/ป 
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