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แบบฟอรม์การส ัง่ตรวจเภสชัพนัธุศาสตร ์ 

PHARMACOGENOMICS TEST REQUEST FORM 
 

 

 

   

ขอ้มูลผูป่้วย (Patient details)*กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นเพือ่ประโยชนใ์นการวเิคราะหผ์ล 

ชือ่-สกลุ (Name-Surname): …………………………………………………. อาย ุ(Ages): ….. ปี (Yrs.) ว/ด/ป.เกดิ (Date of Birth): …..………. 

เลขประจ าตัว (Hospital no.): ………………..………..…………………….. เพศ (Gender) :       ชาย (Male)        หญงิ (Female) 

เชือ้ชาต ิ(Ethnicity): ……………………..…………………………………….. น ้าหนัก (Weight/kg): ……….….….  สว่นสงู (Height/cm.): ………..…..…. 

หน่วยงานทีส่ง่ตรวจ (Hospital): …………….……………………………….. วันทีส่ง่ตรวจ (Ordered date): ……………………………………..….….……….. 

ประเภทสิง่สง่ตรวจ: 
(Specimens) 

    EDTA Blood  3-6 ml. จ านวน 1-2 หลอด 

  

แพทยผ์ูส้ง่ตรวจ (Physician): …………………………..………..……….………… 
เบอรต์ดิตอ่ (Tel/Fax/Email): ………………………………….….………………… 

โปรดระบชุนดิของยาทีจ่ะใชใ้นการรักษา  (List medication): …………………………………………………………….…………………………………………………. 
 

เหตผุลทีส่ั่งตรวจ (Reason for test): 

   สงสัยว่าจะเกดิอาการไมพ่งึประสงค ์(Suspected Adverse Drug Reaction) 

   เพือ่ปรับขนาดยา (Dose adjustment) 

 

   เพือ่วางแผนการรักษา (Planned or New Treatment)  

   อืน่ๆ (โปรดระบ…ุ……………………………………………………….) 
 

ยาทีผู่ป่้วยไดร้ับในปัจจุบัน (Current medications): ……………..…………………………………………………………………………..….……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การตรวจวนิจิฉยัทางเภสชัพนัธุศาสตร ์(Pharmacogenomics testing)  
*ราคาชอ่งหนา้คอืราคาผูป่้วยใน รพ.รามาธบิด/ีราคาชอ่งหลังคอืราคาสัง่ตรวจจากหน่วยงานภายนอก/โรงพยาบาลเอกชน 

 410001 AmpliChip (CYP2D6, 2C19 profile) (19,000/21,000)  410067 HLA-B*13:01 สปสช. (1,000/1,000) 

 410002 Pharmacogenetics for UGT1A1  (1,400/1,700)  410052 HLA-B*15:02 สปสช. (1,000/1,000) 

 400290 TPMT genotyping (1,800/2,000)  410053 HLA-B*57:01 สปสช. (1,000/1,000) 

 410062 TPMT activity (2,900/3,400)  410054 HLA-B*58:01 สปสช. (1,000/1,000) 

 410068 Thiopurines profile (6,000/7,000)  410055 HLA-B*35:05 สปสช. (1,000/1,000) 

 410066 Pharmacogenetics for NUDT15 (2,000/2,400)  410059 HLA-B for Dapsone (HLA-B*13:01) 1,600/2,000) 

 400276 CYP1A2 polymorphism (1,800/2,000)  400286 HLA-B for Carbamazepine (HLA-B*15:02) (1,800/2,000) 

 400277 CYP2A6 polymorphism (1,800/2,000)  410065 HLA-A for Carbamazepine (HLA-A*31:01) (1,700/2,000) 

 400278 CYP2B6 polymorphism (1,800/2,000)  410074 Carbamazepine profile (2,700/3,200) 

 400279 CYP2C19 polymorphism (1,800/2,000)  400285 HLA-B for Abacavir (HLA-B*57:01) (1,800/2,000) 

 410058 CYP2C19 polymorphism (10 SNPs) (3,000/3,500)  400284 HLA-B for Allopurinol (HLA-B*58:01) (1,800/2,000) 

 400280 CYP2C9 polymorphism (1,800/2,000)  400288 HLA-B for Nevirapine (HLA-B*35:05) (1,800/2,000) 

 400281 CYP2D6 polymorphism (4 SNPs) (1,800/2,000)  410070 HLA for DPP4i (HLA-DQB1*03:01) (1,700/2,000) 

  410057 CYP2D6 polymorphism (19 SNPs) (4,200/4,800)  410056 Pharmacogenetics in HLA-B (PCR-SSO) (2,100/2,500) 

 400282 CYP3A4 polymorphism (1,800/2,000)  410072 Pharmacogenetics for Co-trimoxazole (1,700/2,000) 

 400283 CYP3A5 polymorphism (1,800/2,000)  410064 Pharmacogenetics for Erythropoietin (1,400/1,700) 

 410071 Pharmacogenetics for Statins (1,700/2,000)  410060 Pharmacogenetics for DPYD (1,800/2,200) 

 400293 Pyrosequencing for SNP (1,800/2,000)  410061 Pharmacogenetics for ApoE (1,800/2,200) 

 410063 Busulfan Persenolized Medicine (4,900/5,600)  410069 Pharmacogenetics for NAT2 (2,000/2,400) 

 410073 Pharmacogenetics for Cardiovascular drugs (4,800/5,500)   

หอ้งปฏบิตักิารเภสชัพนัธศุาสตร ์ชัน้ 4 อาคารศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน ์ภาควชิาพยาธวิทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี 
Laboratory for Pharmacogenomics, 4th Floor Somdech Phra Debaratana Medical Center, Department of Pathology,  
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital 
มขีอ้สงสยัการสง่ตรวจโปรดตดิตอ่ รศ.ดร.ภก.ชลภัทร สขุเกษม โทร 02-200-4331-2 โทรสาร 02-200-4332   
Email: ppmrama.mail@gmail.com     Website: www.ppmrama.com 

สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์สัง่ตรวจไดท้ี ่: http://med.mahidol.ac.th/patho/th/Laboratory/Pharmacogenomics 
 

 

 

 

ส าหรับเจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบิัตกิาร 

mailto:ppmrama.mail@gmail.com


 
 

Fo-WI-LPM-08/002 Rev.4 24/04/63 

 

 

 

  

การตรวจวนิจิฉยัทางเภสชัพนัธุศาสตรส์ าหรบัยาอืน่ๆ (Pharmacogenomics testing in other drugs) 
*ราคาชอ่งหนา้คอืราคาผูป่้วยใน รพ.รามาธบิด/ีราคาชอ่งหลังคอืราคาสัง่ตรวจจากหน่วยงานภายนอก/โรงพยาบาลเอกชน 

 410028 Acetaminophen (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410030 Fluoxetine (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410019 Propranolol (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 

 410003 Amitriptyline (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410011 Galantamine (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410020 Protriptyline (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 

 410004 Aripiprazole (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410032 Gefitinib (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410021 Risperidone (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 

 410005 Atomoxetine (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410012 Imipramine (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410022 Terbinafine (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 

 410036 Azathiopine (TPMT) 

(1,600/2,000) 
 410033 Irinotecan (UGT1A1) 

(1,400/1,700) 
 410023 Tetrabenazine (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 

 410006 Carvedilol (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410037 Mercaptopurine (TPMT) 

(1,600/2,000) 
 410024 Thioridazine (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 

 410029 Citalopram (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410013 Metoprolol (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410025 Timolol (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 

 410007 Clomipramine (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410014 Nortriptyline (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410026 Tolterodine (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 

 400287 Clopidogrel (CYP2C19) 

(1,800/2,000) 
 410031 Olanzapine (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410027 Trimipramine (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 

 410008 Clozapine (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410015 Paroxetine (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410038 Thioguanine (TPMT) 

(2,000/2,400) 

 410009 Desloratadine (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410016 Perphenazine (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410050 Voriconazole (CYP2C19) 

(2,000/2,400) 

 410010 Dextromethorphan (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 410017 Pimozide (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 
 400289 Warfarin (CYP2C9/VKORC1) 

(2,800/3,000) **กรณุาใหข้อ้มลูทาง

คลนิกิเพิม่เตมิเพือ่การค านวณขนาดยา  410034 Efavirenz (All in one assay) 

(4,500/5,000) 
 410018 Propafenone (CYP2D6) 

(1,600/2,000) 

  

การตรวจเภสชัจลนศาสตรข์องยา (Pharmakokinetics and Therapeutic drug monitoring)  
*ราคาชอ่งหนา้คอืราคาผูป่้วยใน รพ.รามาธบิด/ีราคาชอ่งหลังคอืราคาสัง่ตรวจจากหน่วยงานภายนอก/โรงพยาบาลเอกชน 

 

 

410051 Therapeutic drug monitoring …………………………………….……………*ระบชุือ่ยาทีต่อ้งการตรวจ กรณุาตดิตอ่หอ้งปฏบิัตกิารกอ่น (700/850) 

(ส าหรบัการส ัง่ตรวจเภสชัพนัธุศาสตรข์องยา Warfarin เทา่น ัน้) 

**ขอ้มลูทางคลนิกิทีจ่ าเป็นส าหรบัการค านวณขนาดยาหรอืแนะน าวธิกีารบรหิารยาในผูป่้วย 

*กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นเพือ่ประโยชน์ในการค านวณขนาดยา 

Prothrombin time (PT) ……..………….. Baseline INR ……................... Target INR ……………...……… 

Smoke    YES   NO   Indications:  Atrial fibrillation  Hip replacement 

Liver disease   YES   NO   Cardioembolic stroke  Knee replacement 

Any azole  
(eg. Fluconazole)   YES   NO   Deep venous thrombosis  Myocardial infarction 

Bactrim (TMP/SMX)   YES   NO   Heart failure/Cardiomyopathy  Pulmonary embolism 

Amiodarone  ...................... mg/day   Heart valve replacement  Pulmonary hypertension 

Statin .................................    Hip fracture  Others ………………………  

หอ้งปฏบิตักิารเภสชัพนัธศุาสตร ์ชัน้ 4 อาคารศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน ์ภาควชิาพยาธวิทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี 
Laboratory for Pharmacogenomics, 4th Floor Somdech Phra Debaratana Medical Center, Department of Pathology,  
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital 
มขีอ้สงสยัการสง่ตรวจโปรดตดิตอ่ รศ.ดร.ภก.ชลภัทร สขุเกษม โทร 02-200-4331-2  โทรสาร 02-200-4332   
Email: ppmrama.mail@gmail.com    Website: www.ppmrama.com 

สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์สัง่ตรวจไดท้ี ่: http://med.mahidol.ac.th/patho/th/Laboratory/Pharmacogenomics 
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