
ชอื - สกุล อาย ุ(ปี)

โรงพยาบาล วนั/เดอืน/ปีเกดิ เบอรโ์ทรศพัท์

รหสั HN/AN

การรบัผลการตรวจ (ศูนยจ์ุฬายนีโปรจะสง่สาํเนาผลตรวจทาง Email ใหแ้พทยผ์ูส้ง่ตรวจ)

o       Email

o       รบัผลตรวจทางไปรษณยี ์(ทอียู)่     

o       FFPE Block / H&E slide รหสั จาํนวน

o       EDTA Blood รหสั จาํนวน

o       Plasma วนัและเวลาทปีนั plasma จาํนวน

o       Other รหสั จาํนวน

ชอื - สกุล

เหตุผลการสง่ตรวจ o       o Prognosis     o Targeted therapy o EGFR T790M Monitoring

     รายการตรวจทางห้องปฏิบติัการ      ราคา รหสัการเงิน 

(    ) 9,000 บ. MC012 + MC012A

(    ) 13,000 บ. MC001 + MC003

(    ) 3. Colon cancer genes mutation 14,500 บ.

(    ) 4. EGFR mutation cobas
®
 v2 (CE-IVD) 10,500 บ. MC002 + MC003

(    ) 5. EGFR mutation cobas
®
 v2 (CE-IVD) :  Fast track 15,000 บ. MC004 + MC004A

(    ) 6. BRAF mutation FDA-approved cobas
®
(CE-IVD) (ไม่ระบุชนิดของ mutation) 8,000 บ.

(    ) 7. BRAF mutation FDA-approved cobas
®
(CE-IVD) :  Fast track 10,500 บ. MC021 + MC012A

(    ) 8. BRAF mutation FDA-approved ( mutation typing when BRAF mutant) 10,500 บ. MC021 + MC012A

(    ) 9. BRAF Duplication (Pyrosequencing) 4,500 บ.

(    ) 10. PIK3CA mutation (Pyrosequencing codon 542, 545 and 1047) 9,000 บ.

(    ) 11. MGMT Promoter Methylation (MSP and Pyrosequencing) 8,500 บ.

(    ) 18,000 บ. MC019 + MC021

(    ) 8,000 บ. MC006 + MC007

(    ) 14. JAK2 mutation (V617F) 2,500 บ. MC009 

(    ) 15. IDH1 (codon 132/172) and IDH2 (codon 172) mutation (Pyrosequencing) 6,500 บ. MC011

(    ) 16. FLT3 mutation (ITD) 3,000 บ. MC018

(    ) 17. TP53 mutation (Exon 5 - 8) 8,000 บ.

(    ) 18. 5-Panel MSI markers 6,000 บ.

(    ) 19. LOH 1p/19q 10,000 บ.

(    ) 20. LOH 10q 5,000 บ.

(    ) 21. TERT Promoter mutation 4,500 บ.

(    ) 22. CTNNB1 mutation (Exon 3) 4,000 บ.

(    ) 23. FFPE Nucleic acid Extraction 600 บ.
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1. KRAS mutation cobas® (CE-IVD) (ไม่สามารถระบุชนิดของ mutation) :  Fast track

MC016

MC022

MC031

MC029

MC020

MC019

MC017

MC028

MC021

MC030

MC026

MC005 

สาํหรบัเจ้าหน้าที Chula GenePRO

รหสั อืนๆ

      ข้อมูลผูป่้วย

ชนิดของสิงส่งตรวจ

ศนูยจ์ฬุายีนโปร โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
หอ้ง 901/16 ชนั 9 อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวนั กทม. 10330

โทร 063-241-9289, 02-256-4000 ต่อ 3638

Email chulagenepro@gmail.com

Clinical diagnosis:

      ข้อมูลแพทยผ์ูส่้งตรวจ

12. GIST genes mutation (c-KIT exon 9/11/13/17 and PDGFRa exon 12/18)

เพศ (ช/ญ)

 (โปรดระบุ)  

อเีมล์

วนัและเวลาทเีจาะเลอืด

ผูป้ว่ยรบัผลตรวจดว้ยตนเอง

วนันดัตรวจ follow up 
(กรุณาด ูturn around time หน้า2)เบอรโ์ทรศพัท์

      ข้อมูลสิงส่งตรวจ

เบอรโ์ทรศพัท์

                                                                                                                                                  โปรดดคูาํแนะนําการส่งตรวจหน้าถดัไป

2. RAS and RAF mutation

o OtherDiagnosis

13. c-KIT mutation (Exon 13 and 17: Leukemia and Mastocytosis)

โปรดระบุ

□ FFPE tissue   

□ Plasma DNA

ส่ง FFPE Block พร้อม EDTA Blood 3 ml 2 หลอด



1 ชาํระเงนิท ีฝา่ยการเงนิ ชนั 1 อาคาร อปร.

2

ทีอยู่การส่งตรวจทางไปรษณีย์

ขนัตอนการเกบ็ Plasma สาํหรบัการส่งตรวจ EGFR Mutation ใน Cell free DNA

1

2

3

4

ระยะเวลาการรายงานผล

รายการตรวจทางห้องปฎิบติัการ

RAS  and RAF  mutation 

Colon cancer genes mutation

EGFR  mutation 

BRAF mutation (ไมร่ะบุชนิดของ mutation)

BRAF mutation (ไมร่ะบุชนิดของ mutation) :Fast track

BRAF  mutation (mutation typing when BRAF  mutant)

BRAF  Duplication 

PIK3CA mutation

MGMT  Promoter Methylation 

GIST genes mutation

JAK2 mutation

IDH1 and IDH2 mutation

FLT3 mutation (ITD)

PDGFRa mutation (Exon 18)

TP53 mutation (Exon 5 - 8)

5-Panel MSI markers

LOH 1p/19q 

LOH 10q 

TERT  Promoter mutation

CTNNB1 mutation (Exon 3)
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<3 วนัทาํการKRAS  mutation :Fast track 

เจาะและเกบ็เลอืดในหลอด K2 EDTA (จุกมว่ง) ปรมิาตร อย่างน้อย 10 มิลลิลิตร

ปนัแยกพลาสมา ดว้ยเครอืง Centrifuge ดว้ยความเรว็รอบ 1,600 g เป็นเวลา 20 นาที ภายใน 4 ชวัโมงหลงัเจาะเลอืด

การชาํระเงิน

ศนูยจ์ุฬายนีโปร (Chula GenePRO Center)  ภาควชิาพยาธวิทิยา ชนั 13 อาคาร อปร.  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330

ตดิป้ ายชอืผูป้ว่ยขา้งหลอดเลอืด และกรอกขอ้มลู วนัและเวลาทเีจาะเลอืดและปนัแยก Plasma ในชอ่งขอ้มลูสงิสง่ตรวจ

<10 วนัทาํการ

<10 วนัทาํการ

<10 วนัทาํการ

<15 วนัทาํการ

<3 วนัทาํการ

<10 วนัทาํการ

c-KIT mutation (exon13 and 17)

เกบ็และนําสง่ Plasma ใน sterile tube ปรมิาตร อย่างน้อย 4 มิลลิลิตร เกบ็ไวท้อุีณหภมู ิ2-8 ºC ระหวา่งขนสง่

<10 วนัทาํการ

<10 วนัทาํการ

<15 วนัทาํการ

<10 วนัทาํการ

<10 วนัทาํการ

<15 วนัทาํการ

<15 วนัทาํการ

หากมีข้อสงสยัในการส่งตวัอย่างตรวจ กรณุาติดต่อคณุวาริษา ทีเบอร ์063-241-9289 หรือ 02-256-4000 ต่อ 3638

โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ธ.ไทยพาณชิย ์เลขทบีญัช ี045-564-2960 ชอืบญัช ี กองทุนศนูย ์Chula GenePRO และตดิต่อคุณวารษิา ทเีบอร ์

063-241-9289 หรอื 02-256-4000 ต่อ 3638

<10 วนัทาํการ

<10 วนัทาํการ

<10 วนัทาํการ

<15 วนัทาํการ
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EGFR  mutation :Fast track 

<10 วนัทาํการ

<10 วนัทาํการ

ระยะเวลารายงานผล

<10 วนัทาํการ

<3 วนัทาํการ

<10 วนัทาํการ


