
คูปอง โครงการบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในกลุมผูปวยมะเร็งเตานมท่ีมีความเสี่ยงสูง 

และญาติสายตรงที่มีประวัติครอบครัวตรวจพบยีนกลายพันธุ ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ชื่อและสกลุ.......................................................................................HN……………………………… 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน...................................................................................................... 
 

รหัสบริการรพ. รหัส สปสช. ประเภทบริการ 

 H408 90001 
คาบริการประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรม ใหคำปรึกษา (counselling) และเก็บ

สิ่งสงตรวจสำหรบัผูปวย 

 11945 90002 BRCA1 + BRCA2 gene mutation by NGS (ผูปวย) (สปสช.) 

□ 11946 90003 ตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในกลุมญาตสิายตรงของผูปวยมะเร็งเตานม (สปสช.) 

 

แพทยผูสั่งตรวจ....................................................................... รหัสแพทย................................................ 

วันที่สั่งตรวจ.................................................... 

การใหคำปรึกษาทางพันธุกรรม วันท่ี..................................เวลา...............................สถานที่.............................. 

หมายเหตุ 

1. ผูปวยหรือญาติสายตรง สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา มีขอบงช้ีตามที่โครงการกำหนด 

2. แพทยผูมีสิทธิสั่งตรวจ ไดแก อายุรแพทยสาขามะเร็งวิทยา อายุรแพทยสาขาเวชพันธุศาสตร และศัลยแพทยสาขาศัลยศาสตรเตานม 

3. การเงินเขาระบบ Payer 52993 / รหัสโครงการ F00660003 
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และญาติสายตรงที่มีประวัติครอบครัวตรวจพบยีนกลายพันธุ ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
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คาบริการประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรม ใหคำปรึกษา (counselling) และเก็บ

สิ่งสงตรวจสำหรับผูปวย 

 11945 90002 BRCA1 + BRCA2 gene mutation by NGS (ผูปวย) (สปสช.) 

□ 11946 90003 ตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในกลุมญาตสิายตรงของผูปวยมะเร็งเตานม (สปสช.) 

 

แพทยผูสั่งตรวจ....................................................................... รหัสแพทย................................................ 

วันที่สั่งตรวจ.................................................... 

การใหคำปรึกษาทางพันธุกรรม วันท่ี..................................เวลา...............................สถานท่ี.............................. 

หมายเหตุ 

1. ผูปวยหรือญาติสายตรง สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา มีขอบงช้ีตามที่โครงการกำหนด 
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3. การเงินเขาระบบ การเงินเขาระบบ Payer 52993 / รหัสโครงการ F00660003 

 

สำหรับศูนยจีโนมทางการแพทย 

สำหรับฝายการคลัง 



 

 

11945 - BRCA1 + BRCA2 gene mutation by NGS (สปสช.) 
ใบสั่งตรวจการกลายพันธุยีน BRCA1/BRCA2 ในผูปวยมะเร็งเตานม สําหรับผูรับสิทธิประโยชนใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
** กรุณาทําเคร่ืองหมายยืนยัน  เพ่ือขอเขารับการตรวจการกลายพันธุยีน BRCA1/BRCA2 ** 
 ผูปวยไดเขารับการประเมินความเสี่ยงและรับคําปรึกษาดานพันธุกรรมกอนการสงตรวจการกลายพันธุยีน BRCA1/BRCA2 แลว 
 แนบหนังสือแสดงเจตนายินยอม (Informed consent form) เพ่ือเขารับการตรวจคัดหาความผิดปกติทางพันธุกรรมของยีน 
BRCA1/BRCA2 พรอมกับใบสั่งตรวจฯฉบับนี ้
ชื่อ-สกลุ: 
 
 

อายุ(ป) วัน/เดือน/ปเกิด(พ.ศ.) เพศ 

สถานพยาบาล:  HN: 
 

เชื้อชาติ: 

กรุณากรอกรายละเอียดและทําเคร่ืองหมายหนาขอความท่ีตรงกับประวัติการวินิจฉัย
โรคมะเร็งเตานม(เลือกไดมากกวา1ขอ) **จําเปน** 
 เปนผูปวยมะเร็งเตานม อายุ ณ วันท่ีไดรับการวินิจฉัย______ป 
 พบมะเร็งเตานม 1 ขาง                  พบมะเร็งเตานม 2 ขาง 
 มะเร็งเตานมชนิดท่ีไมมีตัวตอบรับกับฮอรโมนหรือยีนHER2 (TNBC) 
 มะเร็งอ่ืนๆ(ถาม)ี________________________ อายุ ณ วันท่ีไดรับการ
วินิจฉัย______ป 
 เคยไดรับการวินิจฉัยเปนมะเร็งทางระบบโลหิตวิทยา 
 เคยไดรับการปลูกถายไขกระดูก 

บันทึกพงศาวลี (Pedigree) **จําเปน** 

แพทยผูสั่งตรวจ: 
 

เบอรโทรศัพทหรือemail: 

        ขาพเจาขอยืนยันวาขอมูลของผูรับบริการถูกตองตามความเขาใจของขาพเจาและขาพเจาไดชี้แจงถึงหลักการและประโยชนของการ
ตรวจนี้ รวมถึงผลกระทบตอโอกาสการเกิดมะเร็งของสมาชิกในครอบครัวแกผูรับบริการแลว  
        ผูรับบริการเขาใจและยินยอมรับการตรวจ 

ลายมือชื่อแพทยผูสั่งตรวจ: ______________________________________________วันท่ีสั่งตรวจ:_____________________ 

ท่ีอยูในสําหรับจัดสงรายงานผลการตรวจการกลายพันธุยีน BRCA1/BRCA2 (โปรดเขียนดวยตัวบรรจง) 
ชื่อสถานพยาบาล_________________________________________________________แผนก__________________________ 
อาคาร_________________________ชัน้_____  เลขท่ี____________ซอย_________________ถนน______________________ 
แขวง/ตําบล________________เขต/อําเภอ__________________จังหวัด______________________รหัสไปรษณีย____________ 
ผูประสานงาน(ถามี)____________________________ เบอรโทรศัพท________________E-mail__________________________ 

ชนิดสิ่งสงตรวจ 
 EDTA blood 3-6ml 1 tube       อ่ืนๆ(โปรดระบุ)________________ 

วันท่ีเก็บตัวอยาง (วัน/เดือนป) _____/_____/_____ 
เวลาท่ีเก็บตัวอยาง __________ น. 

**FOR LABORATORY USE ONLY** 
RECEIVED DATE:_____________________TIME:_______________BY:_____________________LAB NO.:_______________ 
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แบบลงทะเบียนบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2  
ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูง และญาติสายตรงท่ีมีประวัติครอบครัวตรวจพบยีนกลายพันธุ์  

สำหรับประชาชนไทยทุกสิทธิ ท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปี ขึ้นไป ในระบบหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
 

ชื่อหน่วยบริการ………………………………………………………………………………………..  รหสั………………………………………….………………………………           
1. กรณีบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในผู้ป่วยมะเร็งท่ีมีความเสี่ยงสูง  บันทึกข้อมูลดังต่อไปนี ้

ช่ือผู้ป่วย ……………………………………นามสกุล…………………………….. วัน/เดือน/ปีเกิด……………………...  อายุ…………ปี                   
PID                                                                         เพศ  [  ] ชาย  [  ] หญิง                    HN………………………………….............                            
การวินิจฉัยโรค ระบุ ICD10 …………………………………………….......................................................................................................................................... 
▪ วัน/เดือน/ปี ที่ประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมและให้คำปรึกษาก่อนการส่งตรวจทางพันธุกรรม ....................................................................... 
คุณสมบัติของผู้รับบริการและข้อบ่งชี ้ ใช่ ไม่ใช่ 
▪  ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูง ผู้รับบริการต้องมีข้อบ่งช้ีอย่างน้อยหนึ่งข้อ ดังต่อไปนี้   
      1)  ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมเมื่ออายุไม่เกิน 45 ปี [  ] [  ] 
      2)  ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมที่อายุ 46-50 ปี ร่วมกับข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้     

2.1 มีประวัติมะเร็งเต้านมปฐมภูมมิากกว่าหน่ึงตำแหน่ง อาจเป็นในช่วงเวลาเดียวกันหรือช่วงเวลาที่ตา่งกัน 
(second primary, bilateral, synchronous, metachronous) [  ] [  ] 

 2.2 มีประวัติโรคมะเร็งเตา้นม มะเร็งรังไข่ มะเร็งตับอ่อน หรือมะเร็งต่อมลูกหมากในญาติสายตรงอย่างน้อย 1 คน [  ] [  ] 
      3)  ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมเมื่ออายุมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี ร่วมกับข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้    

3.1 มีประวัติญาติสายตรงอย่างน้อย 1 คนท่ีเป็น [  ] [  ] 
       1) มะเร็งเต้านมทีไ่ด้รบัการวนิิจฉัยเมื่ออายไุม่เกิน 50 ปี หรือมะเร็งเตา้นมในผู้ชาย หรือ [  ] [  ] 
       2) มะเร็งรังไข่ หรือ [  ] [  ] 
       3) มะเร็งตับอ่อน หรือ [  ] [  ] 

             4) มะเร็งต่อมลูกหมาก (metastatic, intraductal/cribriform, high or very high risk group) [  ] [  ] 
3.2 มีประวัติผูป้่วยในครอบครัวอย่างน้อย 3 คนท่ีเป็นมะเร็งเต้านม [  ] [  ] 
3.3 มีประวัติในครอบครัวสายตรงอย่างน้อย 2 คนท่ีเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งต่อมลูกหมาก [  ] [  ] 

      4) ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกช่วงอายุทีม่ีข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้   
4.1 เป็นมะเร็งเต้านมแบบ triple negative [  ] [  ] 

           4.2 เป็นมะเร็งเตา้นมในผู้ชาย [  ] [  ] 
▪  วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง ..................................................................................................................................................   
2. กรณีบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในญาติสายตรง บันทึกข้อมูลดังต่อไปนี ้   

ช่ือญาติสายตรง ............................... นามสกลุ ................................ วัน/เดือน/ปี เกิด .................................. อายุ ......... ปี    
PID                                                                เพศ  [  ] ชาย  [  ] หญิง       HN………………………………….............                              
กรณีญาตสิายตรง  ให้ระบุ PID ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูง   PID ผู้ป่วย ❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑                                
▪ วัน/เดือน/ปี ที่ประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมและให้คำปรึกษาก่อนการส่งตรวจทางพันธุกรรม ....................................................................... 
▪ ญาติสายตรงบิดา มารดา พ่ีน้อง บุตรของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (first degree relationship) ที่ตรวจพบการกลาย

พันธุ์ของยีน BRCA1/BRCA2 
[  ] [  ] 

▪ วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง ...................................................................................................................................................   

   

ความเห็นเพิม่เตมิอื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…........................ 
แพทย์ผู้รักษา……………………………………………..  เลขท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรม ........................................ วัน/เดือน/ปี ……………………………… 
 

 



หนังสือแสดงเจตนายินยอมขอเขารับการตรวจการกลายพันธุยีน BRCA1/BRCA2 ในผูปวยมะเร็งเตานม สําหรับผูรับสิทธิ
ประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ(สปสช.)

ขาพเจาช่ือ___________________นามสกุล______________________หมายเลขประจําตัวประชาชน_____________________ 
(หรือเปนผูมีอํานาจตดัสินใจแทนผูปวยช่ือ________________นามสกุล____________________หมายเลขประจาํตัว
ประชาชน____________________) ไดรับทราบขอมลูเบ้ืองตนดังตอไปน้ี 

หัวขอ กรุณาทําเครื่องหมาย 
 เพ่ือรับทราบ

ขาพเจาเขาใจวาจะใชตัวอยางเลือด เพ่ือทดสอบทางพันธุกรรมของขาพเจา เฉพาะในยีน BRCA1 และ BRCA2 ซึ่ง
เก่ียวของกับการเกิดโรคมะเร็งเตานมและรังไขเทาน้ัน หรือการตรวจพันธุกรรมเฉพาะตําแหนงดวยเทคโนโลยี Sanger 

 

ผลการตรวจพันธุกรรมน้ีข้ึนอยูกับการตีความดวยความรูในปจจุบัน ดังน้ันผลการตรวจอาจเปลี่ยนแปลงไดในในอนาคต  
ผลการตรวจของขาพเจาจะไดรับการแจงโดยแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยท่ีมีหนาท่ีใหคําปรึกษาทางพันธุกรรม  
ผลการตรวจอาจมีความเปนไปไดหลากหลายเชน ตรวจพบ ตรวจไมพบ หรือพบการกลายพันธุท่ียังไมทราบความสําคญั
ท้ังหมดน้ีอาจจะสงผลตอตัวขาพเจา และอาจจะรวมถึงครอบครัวของขาพเจา 

 

ผลการตรวจอาจพบ "การกลายพันธุท่ียังไมทราบความสําคญั" หมายความวา การกลายพันธุน้ียังไมสามารถเขาใจไดโดย
อาศัยความรูในปจจุบัน 

 

ผลตรวจทางพันธุกรรมอาจสงผลตอการทําประกันสุขภาพ หรือการทําประกันชีวิต  
ตัวอยางของขาพเจาอาจจะตองผานการทดสอบทางพันธุกรรมอ่ืนๆเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถสรุปผลได  
การตรวจไมพบการกลายพันธุจาก BRCA1/2 ดวยเทคโนโลยี NGS ไมสามารถยืนยันได 100% วาผูปวยไมมีการกลาย
พันธุท่ีกอโรค เน่ืองจากการตรวจน้ียังมีขอจํากัด อีกท้ังปจจัยอ่ืนๆท่ีสามารถรบกวนผลการตรวจ ไดแก การปลูกถายไข
กระดูก การใหเลือด (Blood transfusion) และภาวะมะเร็งในเม็ดเลือดของผูปวย หรือความคลาดเคลื่อนของประวัติ
ครอบครัว เปนตน 

 

ขาพเจาไดรับคําอธิบายเก่ียวกับ เหตุผลในการตรวจ ประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน ผลท่ีตามมา และขอจาํกัดของการตรวจ ใน
ลักษณะท่ีขาพเจาเขาใจ ขาพเจาไดมีโอกาสถามคําถาม และไดรับคาํอธิบายช้ีแจงในเรื่องท่ีขาพเจากังวล จนพึงพอใจ 

 

ผลการตรวจพันธุกรรมของขาพเจาเปนความลับและจะไดรับการเปดเผยเมื่อไดรับความยินยอมจากขาพเจาหรือตามท่ี
กฎหมายกําหนดเทาน้ัน 

 

ขาพเจายินยอมใหมีการเปดเผยผลตรวจพันธุกรรมของขาพเจาแกแพทยและผูเก่ียวของตอการรักษาญาติทางสาย
พันธุกรรมของขาพเจา (ญาติทางสายพันธุกรรมหมายถึง ผูท่ีมสีายเลอืดเดียวกันเชน พ่ี นอง พอ แม ลุง ปา นา อา ลูก 
และ หลาน) ท้ังน้ี ขอมูลทางพันธุกรรมสามารถใชและเปดเผยไดโดยไมตองไดรับความยินยอม ในกรณีเพ่ือลดหรือ
ปองกันความเสี่ยงรายแรงตอชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของญาติทางสายพันธุกรรม หรือในกรณีท่ีจําเปนตอง
เปดเผยตามกฎหมาย 

 ยนิยอม

 ไมยินยอม

หากขาพเจาไมสามารถตดิตอได ขาพเจายินยอมใหเปดเผยผลตรวจพันธุกรรมแกบุคคลดานลางน้ี 
ช่ือ __________________________________ เบอรโทรศัพทติดตอ _____________________ เก่ียวของเปน____________________ 

ขาพเจาไดรับการชี้แจงและไดทําความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจยีน BRCA1 และ BRCA2 จากผูใหบริการอยางครบถวนแลว และขาพเจา
ยินยอมรับการตรวจการกลายพันธุของยีน BRCA1และ BRCA2 

ลงชื่อผูใหคําปรึกษา____________________ลงชื่อผูรับคําปรึกษา_______________________ลงชื่อพยาน __________________ 
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