ใบนำส่ งตัวอย่ ำงตรวจ BCR-ABL mRNA ด้ วยวิธี RQ-PCR
ศูนย์ กำรแพทย์ จีโนมิกส์ กองกำรแพทย์ จีโนมิกส์ และสนับสนุนนวัตกรรม
กรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุ ข
88/7 ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่ อ 98095-6 โทรสำร 0-2965-9757
(หมายเลขวิเคราะห์.........................................................เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็ นผูก้ รอก)

ข้ อมูลผู้ป่วย
ชื่อ-สกุล.......................................................................H.N.......................... เพศ  ชาย  หญิง อายุ.................ปี .................. เดือน
ที่อยูเ่ ลขที่............................หมู่ที่............................ถนน.........................................ตาบล............................................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด................................................โทรศัพท์.........................................................................
ข้ อมูลของหน่ วยงำน / โรงพยำบำล / สถำนพยำบำล
แพทย์ผสู ้ ่ งตรวจ...............................................................................หน่วยงาน / โรงพยาบาล ......................................................................
โทรศัพท์..........................................................โทรสาร............................................. อีเมล์ .........................................................................
กำรเก็บและจัดส่ งตัวอย่ ำง
ข้ อควรระวัง ต้ องเก็บตัวอย่ างเลือดโดยใช้ หลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA เท่ านั้น และมีปริ มาตรไม่ น้อยกว่ า 6 มิลลิลิตร
เก็บรั กษาตัวอย่ างเลือดที่เจาะแล้ วที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ ามปั่ นแยกตัวอย่ าง และต้ องส่ งตัวอย่ างภายใน 24 ชั่วโมงหลังเจาะเลือด
วันที่เจาะเลือด ........................................................... เวลาที่เจาะเลือด ...................................................
วันที่ส่งตัวอย่าง........................................................... เวลาที่ส่งตัวอย่าง ..................................................
วิธีการส่ ง  เครื่ องบิน  รถทัวร์  บริ ษทั รับขนส่ ง  ส่ งโดยตรงที่กรมวิทย์ฯ
หมำยเหตุ ต้ องขนส่ งตัวอย่ ำงที่อุณหภูมิ 2-8 องศำเซลเซียสเท่ ำนั้น

ชื่ อและที่อยู่ที่ต้องกำรทรำบผลและเรียกเก็บค่ ำบริกำร
ชื่อ..............................................................................ที่อยู.่ ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์..........................................................โทรสาร....................................................................อีเมล์...................................................................
สาหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการเป็ นผูก้ รอกเท่านั้น
รับตัวอย่าง
 รับตัวอย่างแบบมีเงื่อนไข(ระบุ)
 ปฏิเสธตัวอย่าง(ระบุ)
 ข้อมูลใบนาส่งไม่ครบถ้วน
 หลอดตัวอย่างแตก เสี ยหาย
 ปริ มาตรตัวอย่างน้อยกว่า 6.0 มล.  ไม่มีฉลากบ่งชี้หลอดตัวอย่าง
 รหัสตัวอย่างบนหลอดเลือด
 ไม่ใส่ สารกันเลือดแข็งหรื อเลือดแข็งตัว
และใบนาส่งไม่ตรงกัน
 ตัวอย่างที่ใช้สารกันเลือดแข็งชนิดอื่นนอกเหนือจาก EDTA
 ตัวอย่างเลือดไม่ได้ขนส่งที่
 ตัวอย่างเน่าเสี ย
อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
 ตัวอย่างถึงห้องปฏิบตั ิการหลังจากเจาะเกิน 48 ชัว่ โมง
 อื่นๆ ระบุ............................................  อื่นๆ ระบุ....................................................................................
ผูร้ ับตัวอย่าง...................................................................วันเดือนปี .............../...................../.................เวลา.......................................................
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กำรให้ บริกำรตรวจ BCR-ABL mRNA ด้ วยวิธี RQ-PCR ของศูนย์ กำรแพทย์ จีโนมิกส์
กองกำรแพทย์ จีโนมิกส์ และสนับสนุนนวัตกรรม กรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
1. รำยกำรทดสอบที่ให้ บริกำร
การตรวจ BCR-ABL mRNA ด้วยวิธี RQ-PCR
2. ข้ อบ่ งชี้กำรส่ งตรวจ: เพื่อตรวจติดตามผลการรักษามะเร็ งเม็ดเลือดขาวเรื้ อรังชนิดมัยอีลอยด์ (Chronic Myeloid Leukemia; CML) ใน
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา Targeted therapy
3. กำรเตรียมผู้ป่วย: ไม่มี
4. สิ่ งส่ งตรวจและข้ อควรระวัง:
4.1 ตัวอย่างเลือด เก็บในหลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA เท่านั้น (ห้ ำมใช้สารกันเลือดแข็งชนิดอื่น) ปริ มาตร
อย่างน้อย 6 มิลลิลิตร และห้ ำมปั่นแยกตัวอย่าง
4.2 เก็บรักษำตัวอย่ ำงไว้ ที่ 2-8 องศำเซลเซียส ตลอดเวลำทั้งก่ อนและระหว่ ำงนำส่ ง
4.3 ตัวอย่ ำงเลือดต้ องส่ งถึงศู นย์ กำรแพทย์ จีโนมิกส์ ภำยใน 48 ชั่วโมงหลังเจำะเลือด
5. กำรส่ งสิ่ งส่ งตรวจและข้ อควรระวัง:
5.1 การส่ งตัวอย่างให้นาหลอดตัวอย่างใส่ ลงถุงซิปล็อค และใส่ ในกล่องโฟมหรื อภาชนะที่มีฝาปิ ดมิดชิด และขนส่ งตัวอย่ ำง
ที่อุณหภูมิ 2-8 องศำเซลเซียส ตลอดกำรขนส่ ง พร้อมกรอกข้อมูลในแบบส่ งตัวอย่างให้ครบถ้วน นาส่ งที่อาคาร 10 ชั้น 7
ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทร.02-951-0000 ต่อ 98095, 98096
5.2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ เพื่อแจ้งส่ งตัวอย่าง หรื อหากมีขอ้ สงสัยในการเก็บหรื อส่ งตัวอย่าง
ให้ติดต่อได้ที่ คุณณัฐกุล มือถือ 096-108-0245 คุณทัศมลวรรณ มือถือ 084-038-4428
หรื อที่ ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
โทร.02-951-0000 ต่อ 98095, 98096 หรื อมือถือ 097-290-8635
6. วันเวลำทำกำรตรวจ: รับตัวอย่าง: จันทร์ถึงพฤหัสบดี เวลา 8.30-16.30 น. ตรวจวิเคราะห์: จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
7. ระยะเวลำที่ใช้ ในกำรตรวจวิเครำะห์ : 5 วันทาการ
8. กำรรำยงำนผล: %BCR-ABL/ABL (IS) และ ABL copy
9. ค่ ำตรวจวิเครำะห์ : 6,000 บาท
10. วิธีวิเครำะห์ : Multiplex real-time quantitative PCR
11. สิ่ งรบกวนต่ อกำรวิเครำะห์ : ค่า Billirubin ≥ 20 mg/dL หรื อ ค่า Total Cholesterol ≥ 500 mg/dL หรื อ
ค่า Total Triglycerides ≥ 3000 mg/dL หรื อ มีการปนเปื้ อนของ Heparin ≥ 3000 U/L
12.ระยะเวลำที่สำมำรถขอเพิม่ รำยกำรทดสอบได้ : ไม่สามารถขอเพิ่มรายการทดสอบได้
13.เกณฑ์ ในกำรปฏิเสธตัวอย่ ำง - หลอดตัวอย่างแตก เสี ยหาย
- ไม่มีฉลากบ่งชี้หลอดตัวอย่าง
- ไม่ใส่สารกันเลือดแข็งหรื อเลือดแข็งตัว
- ตัวอย่างที่ใช้สารกันเลือดแข็งชนิดอื่นนอกเหนือจาก EDTA
- ตัวอย่างเน่าเสี ย
- ตัวอย่างถึงห้องปฏิบตั ิการหลังจากเจาะเกิน 48 ชัว่ โมง
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