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FORM A 

 Request Form  
All * fields must be filled 

Patient Information Referral Site Information 
* Full Name: ________________________ * Referral Site: _____________________________ 

* Thai ID/Passport no.: ________________________ * Clinic ID: _____________________________ 

* Ethnicity: ________________________ * Referral Doctor: _____________________________ 

* Sex: ________________________ * Phone: _____________________________ 

* Date of Birth (DD/MM/YYYY): ________________________ * Fax: _____________________________ 

Diagnosis and Patient History 
1. * Diagnosis of primary tumor:  
 □ Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) 
 □ Breast Cancer (IHC results (optional): ER   □ +ve   □ -ve   /   PR   □ +ve   □ -ve   /   HER2   □ +ve    □ -ve) 
 □ Ovarian Cancer  
 □ Colorectal Cancer  
 □ Carcinoma of Unknown Primary (CUP)  
 □ Other, please specify: ________________________________________ 
2. Stage of Disease:   □ I    □ II    □ III    □ IV    □ Others: _________ 
3. Treatment Status: □ Treatment Naive   □ On Chemotherapy   □ On Tyrosine Kinase Inhibitor(s) (TKI)    

□ Immunotherapy    □ Additional Information: ________________________________________ 

*Test Selection 
Genetic testing Description Specimen Requirement Genetic testing Description Specimen Requirement 

□  
IHC 22C3 testing for PD-L1 
(FDA-approved IHC 22C3 
pharmDx) 

5 x unstained 5µm FFPE 
tissue on coated slides  
& 1 x H&E slide  
or 1 x FFPE block 

□ 

Tumor profiling test detects 
mutations in ALK, ROS1, RET, 
EGFR, KRAS, BRAF, HER2, 
NRAS, PIK3CA genes 

10 x unstained 5µm FFPE 
slides^ 

      

□  

Tumor profiling test screens 
for 466 somatic genes 
mutations, TMB and MSI, 
with PD-L1 IHC 22C3 testing 

15 x unstained 5µm FFPE 
tissue on slides^ (5 coated 
and 10 uncoated)  
& 1 x H&E slide  
or 1 x FFPE block 

□ 

Combo pack:  
The PD-L1 IHC 22C3 testing 
and tumor profiling test 
detects mutations in the 
above 9 genes 

15 x unstained 5µm FFPE 
tissue on slides^ (5 coated 
and 10 uncoated)  
& 1 x H&E slide  
or 1 x FFPE block  
 

 

^Please provide FFPE block or curls if unstained slides are unavailable 
Specimen Information 

 

*Tissue-based: *FFPE Block ID: ________________*Collection Date: _____________*Specimen Site: ____________________ 
Certificate of Medical Necessity/ Consent 

 

My signature constitutes a Certificate of Medical Necessity and certifies that I have explained to the patient the nature and purpose of the testing to be performed and 
have obtained informed consent, to the extent legally required, to permit Sanomics (Bangkok) Limited to perform the testing designated herein.  
 

□ Please email the report to: __________________________________   *Signature of Doctor: ______________________________ 

* For Tissue Specimen Request Only (For Pathology Laboratory Use)  
Please prepare the specimen according to the test selection. 

• *Slide ID/Block ID on the Specimen: _____________________________ (if different from the FFPE block ID above) 
• *Specimen Collection Date: _____________________________ 
• * 5 Confirm specimen with ≥ 20% tumor content for OncoSnap®Pro  

         (Confirm specimen with ≥ 30% tumor content for OncoSnap NonetTM) 
           (Not applicable to PD-L1 IHC 22C3 test) 

• *Estimated Tumor Content:      □ 20%        □ 30%        □ 50%        □ 80%        □ Other: __________% 
           (Default value 30% would be used if estimated tumor content is not provided) (Not applicable to PD-L1 IHC 22C3 test) 
 
 *Pathology Laboratory Chop/ Signature: _________________________________ Date: ________________________________ 
  

Internal Use Only:  
□ Slide (____)    □ Block 

□ Others: ____________________ 
Specimen Arrival Date: ____________________ 
Specimen Registration Date: ____________________ 
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FORM B 

 

 

 

 

 

หนังสือยินยอม 

ส ำหรบักำรตรวจหำยนีในชิน้เนื้อ (Tumor Gene Detection Tests) 
 

ขำ้พเจำ้ตกลงรบักำรตรวจตำมทีเ่ลอืกไว ้ซึ่งด ำเนินกำรโดย ซำโนมคิส ์(กรุงเทพ) จ ำกดั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ขำ้พเจำ้เขำ้ใจค ำอธบิำยซึ่งเกีย่วขอ้งกบักำรตรวจ ดงัต่อไปน้ี: 
PD-L1 IHC 22C3 
1. ตวัอย่ำงสิง่ส่งตรวจควรมปีรมิำณเซลล์มะเรง็ (viable tumor cells)  มำกกว่ำ 100 เซลล์  
2. ตวัอย่ำงสิง่ส่งตรวจควรเกบ็และน ำส่งทีอุ่ณหภูมหิอ้ง 
3. น ้ำยำทีแ่นะน ำ (recommended fixative) ส ำหรบักำรรกัษำสภำพชิ้นเนื้อ คอื 10% neutral buffer formalin และ

ควรแช่ในน ้ำยำดงักล่ำวเป็นเวลำมำกกว่ำ 3 ชัว่โมง อย่ำงไรกต็ำม หำกท ำกำรรกัษำสภำพชิ้นเนื้อดว้ยฟอรม์ำลิน

ไม่ถูกต้อง และมกีำรจดัเก็บบล็อกชิ้นเนื้อ (FFPE blocks) อย่ำงไม่เหมำะสม รวมถึงเนื้อเยื่อ  ที่ย้อมมกีำรตำย

บำงส่วน (necrotic tissue) และ/หรอืเกดิกำรตดิสทีีไ่ม่จ ำเพำะ (non-specific background  staining) ในชิ้นเนื้อที่

ส่งตรวจ อำจส่งผลต่อระยะเวลำในกำรตรวจวิเครำะห์และรำยงำนผล (Turnaround time) ค่ำควำมไว 

(Sensitivity) และค่ำควำมจ ำเพำะ (Specificity) ของกำรตรวจนี้ 

4. บล็อกชิ้นเนื้อที่ท ำกำรรักษำสภำพชิ้นเนื้อด้วยฟอร์มำลินและฝังไว้ในพำรำฟิน  (Formalin-Fixed Paraffin-

Embedded; FFPE) ทีม่อีำยุเกนิ 5 ปี อำจท ำให ้PD-L1 สูญเสยีสภำพในกำรท ำปฏกิริยิำ (immunoreactivity)  

5. ควำมแตกต่ำงในขัน้ตอนของกำรรกัษำสภำพชิ้นเนื้อ (tissue fixation) กำรจดักำรชิ้นเนื้อ (tissue processing) 

และกำรฝังชิ้นเนื้อ (tissue embedding) ของแต่ละห้องปฏิบัติกำร อำจท ำให้ผลเกิดควำมคลำดเคลื่อนได้      

อย่ำงมนีัยส ำคญั 
6. บริษัท ซำโนมิคส์ (กรุงเทพ) จ ำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่อำจเกิดขึ้นแก่บล็อกชิ้นเนื้อ                 

อนัเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ทีไ่ม่สำมำรถคำดเดำได้ 

OncoSnap NonetTM 
1. กำรตรวจนี้สำมำรถตรวจจบักำรเปลี่ยนแปลงทำงพนัธุกรรม (genetic alterations) 118 จุด  เช่น กำรกลำยพนัธุ์ 

(mutation) กำรเพิม่ขึ้นของสำรพนัธุกรรม (insertion) กำรขำดหำยไปของสำรพนัธุกรรม (deletion) และกำรเกดิ
กำรรวมตัวของสำรพันธุกรรม (fusion) ในต ำแหน่งของยีน EGFR KRAS BRAF NRAS HER2 PIK3CA ALK 
ROS1 และ RET ส่วนกำรกลำยพนัธุ์ทีผ่ดิปกตอิื่น ๆ ไม่รวมอยู่ในกำรตรวจนี้ 

2. กำรตรวจนี้มคี่ำควำมจ ำเพำะของกำรวเิครำะห ์(analytical specificity) มำกกว่ำ 99% และมคี่ำควำมไวของกำร
วเิครำะห ์(analytical sensitivity) มำกกว่ำ 99% เมื่อใชก้บัตวัอย่ำงสิง่สง่ตรวจจำกชิ้นเนื้อทีม่กีำรกลำยพนัธุข์องยนี
ไม่น้อยกว่ำ 1.5% หรอืมกีำรรวมกนัของอำรเ์อน็เอ (RNA fusion) จ ำนวนมำกกว่ำ 450  ชุด  

3. แมผ้ลจำกกำรตรวจนี้เป็นลบ (“ไม่สำมำรถตรวจพบ”) แต่อำจมโีอกำสทีจ่ะพบกำรเปลี่ยนแปลงทำงพนัธุกรรมได้

โดยเกดิขึน้ในปรมิำณทีต่ ่ำกว่ำขดีควำมสำมำรถกำรตรวจจบัของกำรตรวจนี้ 

4. ค่ำควำมไว (Sensitivity) และควำมจ ำเพำะ (Specificity) ของกำรตรวจนี้อำจไดร้บัผลกระทบจำกปัจจยัต่ำง ๆ  เชน่ 

กำรรักษำสภำพชิ้น เนื้ อด้วยฟอร์มำลินที่ไม่ถูกต้องและมีกำรจัดเก็บบล็อกชิ้น เนื้ อ  (FFPE blocks)                   

อย่ำงไม่เหมำะสม มปีรมิำณดีเอ็นเอ (DNA) ที่สกดัมำจำกชิ้นเนื้อไม่เพยีงพอและไม่ได้คุณภำพ มกีำรกระจำย      

ที่ไม่สม ่ำเสมอของกำรเปลี่ยนแปลงทำงพนัธุกรรมในชิ้นเนื้อ และ/หรอืควำมแตกต่ำงในกำรวเิครำะห์ทีเ่กดิจำก

ประเภทของสิง่ส่งตรวจทีต่่ำงกนั เป็นต้น 

5. ตัวอย่ำงสิ่งส่งตรวจต้องมีปริมำณมะเร็งในชิ้นเนื้อ (tumor content) อย่ำงน้อย 30 % และเป็นบล็อกชิ้นเนื้อ          
ทีม่อีำยุกำรจดัเกบ็ไม่เกนิ 2 ปี 

6. บริษัท ซำโนมิคส์ (กรุงเทพ) จ ำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่อำจเกิดขึ้นแก่บล็อกชิ้นเนื้อ                  
อนัเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ทีไ่ม่สำมำรถคำดเดำได ้

OncoSnap®Pro  
1. กำรตรวจนี้ ส ำมำรถตรวจจับควำมแปรผันของนิวคลี โ อไท ด์แบบเดี่ยว  ( single nucleotide                  

variations: SNV) ของเซลล์ร่ำงกำย (somatic cells) กำรเพิ่มขึ้นและ/หรอืขำดหำยของสำรพนัธุกรรม 
(indels) กำรเกิดกำรรวมตัวของสำรพันธุกรรม และกำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนชุดดีเอ็นเอ (copy 
number alterations:  CNA)  ใน  466 ยีน  โดยใช้เทคนิค Next Generation Sequencing (NGS)  ใน         
กำรตรวจตวัอย่ำงสิง่ส่งตรวจจำกชิ้นเนื้อ   

2. เนื่องจำกควำมแปรผันของเซลล์ร่ำงกำย มีกำรกระจำยที่ไม่สม ่ำเสมอในเนื้อเยื่อของชิ้นเนื้อ ดังนัน้           
แม้ผลจำกกำรตรวจนี้ เป็นลบ (“ไม่สำมำรถตรวจพบ”) แต่อำจมีโอกำสที่จะพบกำรเปลี่ยนแปลง             
ทำงพันธุกรรมได้โดยเกิดขึ้นในปริมำณที่ต ่ำกว่ำขีดควำมสำมำรถในกำรตรวจจับของกำรตรวจนี้               
ในทุกส่วนและทุกตวัอย่ำงสิง่ส่งตรวจจำกชิ้นเนื้อ   

3. ระยะเวลำในกำรตรวจวิเครำะห์และรำยงำนผล ( turnaround time) ค่ำควำมไว (Sensitivity) และ
ควำมจ ำเพำะ (Specificity) ของกำรตรวจนี้อำจได้รบัผลกระทบจำกปัจจยัต่ำง ๆ เช่น กำรรกัษำสภำพ      
ชิ้นเนื้อด้วยฟอร์มำลินที่ไม่ถูกต้องและมีกำรจดัเก็บบล็อกชิ้นเนื้อ (FFPE blocks) อย่ำงไม่เหมำะสม        
มปีริมำณดีเอ็นเอ (DNA) ที่สกัดมำจำกชิ้นเนื้อไม่เพียงพอและไม่ได้คุณภำพ และ/หรอืควำมแตกต่ำง        
ในกำรวเิครำะหท์ีเ่กดิจำกประเภทของสิง่ส่งตรวจทีต่่ำงกนั เป็นต้น          

4. หำกกำรเก็บตวัอย่ำงสิง่ส่งตรวจจำกชิ้นเนื้อ พบว่ำมปีรมิำณมะเร็งในชิ้นเนื้อ (tumor content) ต ่ำกว่ำ
มำตรฐำนทีค่วรจะเป็น อำจท ำจดัจ ำแนก somatic variants ใหเ้ป็น germline variants หรอืในทำงกลบักนั 
อำจจดัจ ำแนก germline variants ใหเ้ป็น somatic variants  

5. กำรตรวจนี้ต้องใชต้วัอย่ำงสิง่ส่งตรวจจำกชิ้นเนื้อ ทีม่ปีรมิำณมะเรง็ในชิ้นเนื้ออย่ำงน้อย 20% แต่ในกรณทีี่
ไม่ระบุปรมิำณมะเรง็ในชิ้นเนื้อ (tumor content)  จะใช้ค่ำมำตรฐำนแทน ซึ่งอำจท ำใหผ้ลตรวจเกดิควำม
คลำดเคลื่อนได ้

6. บรษิทั ซำโนมคิส ์(กรุงเทพ) จ ำกดั จะไม่รบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยใด ๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้แก่บลอ็กชิ้นเนื้อ            
อนัเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ทีไ่ม่สำมำรถคำดเดำได ้

7. บรษิทั ซำโนมคิส ์(กรุงเทพ) จ ำกดั จะด ำเนินกำรและจดักำรในดำ้นขัน้ตอนกำรท ำงำนในหอ้งปฏบิตักิำร   
ส่วนทำง Strand Life Sciences Private Limited จะท ำหน้ำที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักกำรรักษำ          
ที่สอดคล้องของควำมแปรผนัทำงพนัธุกรรม (genetic variation) และตวัยำ ข้อมูลนัยส ำคญัทำงคลินิก 
(clinical significance) ของควำมแปรผนันัน้ ๆ  รวมถงึขอ้มูลกำรวจิยัเชงิทดลองทำงคลนิิก (clinical trials) 
และงำนวจิยัตพีมิพท์ีเ่กี่ยวขอ้ง  
 

 

 

ข้ำพเจ้ำเข้ำใจว่ำนัยส ำคญัทำงคลินิก (clinical significance) ของบำงตวัแปรอำจไม่ถูกระบุ หรอือำจถูกนิยำมใหเ้ป็นนัยส ำคญัที่ไม่เป็นทีรู่ ้จกั ขึ้นกบัองค์ควำมรู้ทำงกำรแพทย์และวทิยำศำสตรใ์นปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำเข้ำใจว่ำผลกำรตรวจจะถูก
เปิดเผยแก่แพทย์ทีร่บัช่วงต่อ หรอืผู้ใหก้ำรดูแลทำงสุขภำพท่ำนอื่น ตำมที่ได้ระบุในค ำรอ้งขอเข้ำรบักำรตรวจ (FORM A) และผลกำรตรวจจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดโดยปรำศจำกควำมยนิยอมอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกข้ำพเจำ้ 
ข้ำพเจ้ำเข้ำใจว่ำผลกำรตรวจควรมกีำรแปลผลร่วมกบัผลกำรตรวจอื่น  ๆ  โดยแพทย์ผู้มคีุณสมบตัิเหมำะสม ข้ำพเจ้ำตกลงอนุญำตให ้ซำโนมิคส์ (กรุงเทพ) จ ำกดั เก็บรกัษำผลกำรตรวจไว้อย่ำงไม่มกี ำหนดระยะเวลำ เพื่อคุณภำพของกำร
รบัประกนั หรอื กำรด ำเนินกำรภำยใน และเพื่อควำมก้ำวหน้ำในงำนวจิยัวทิยำศำสตรแ์ละกำรพฒันำเทคโนโลยใีนอนำคต ขำ้พเจำ้จะปรกึษำผลกำรตรวจกบัแพทยข์องขำ้พเจำ้ ก่อนเริม่ต้นกำรบ ำบดัและกำรตดัสนิใจในกำรรกัษำอื่น ๆ 

ขำ้พเจ้ำ _______________________________________________ (ชื่อ) หรอื ผู้ที่ได้รบัมอบอ ำนำจ ___________________________________________ (ชื่อ) บตัรประชำชน/หนังสอื
เดนิทำงหมำยเลข ________________________________________ ไดร้บัทรำบขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอเกีย่วกบักำรตรวจนี้ และเขำ้ใจถงึลกัษณะ ประสทิธภิำพ และขอ้จ ำกดัของกำรตรวจ 
 
กำรลงนำมในครัง้นี้ ขำ้พเจำ้ยนืยนัว่ำ - 

ก. ขอ้มูลทุกอย่ำงในเอกสำรนี้ถูกต้องและเป็นควำมจรงิทุกประกำร.  
ข. ขำ้พเจำ้มอบควำมยนิยอมในกำรเขำ้รบักำรรกัษำตำมทีไ่ดก้ล่ำวไวใ้น FORM A และดว้ยเหตุนี้ ขำ้พเจำ้ไดม้อบควำมยนิยอมใหแ้ก่บรษิทั ซำโนมคิส ์(กรุงเทพ) จ ำกดั ในกำรส่งผลกำรตรวจใหแ้ก่แพทยแ์ละผูใ้หก้ำรดูแลทำงสุขภำพท่ำนอื่น 

ดงัทีก่ล่ำวไวใ้น FORM A 
 

ลำยเซน็คนไข ้/ลำยเซน็ผู้ไดร้บัมอบอ ำนำจ#: 

 

___________________________ 

วนัที่: 

 

___________________ 

 ลำยเซน็แพทย:์ 

 

_______________________________ 

วนัที่: 

 

____________________ 

#ในกรณทีีผู่เ้ขำ้รบักำรดแูลดำ้นสุขภำพเป็นเยำวชนอำยุต ่ำกว่ำ 16 ปี หรอืบุคคลอำยุมำกกว่ำ 16 ปีแต่ไมส่ำมำรถมอบควำมยนิยอมได ้ดงันัน้ ตวัแทนผูม้อี ำนำจต้องท ำกำรอ่ำนและเซน็แบบฟอรม์นี้แทน ในนำมของคนไข ้

บรษิทั ซำโนมคิส ์(กรงุเทพ) จ ำกดั มสีทิธิใ์นกำรไมเ่ริม่ต้นกระบวนกำรตรวจใด ๆ ทีร่อ้งขอในแบบฟอรม์นี้ จนกว่ำจะมกีำรช ำระค่ำใชจ้ำ่ยทัง้หมดใหแ้ก่บรษิทั ซำโนมคิส ์(กรุงเทพ) จ ำกดั อย่ำงครบถว้น 
 

 
หนังสอืยนิยอมฉบบันี้ไดม้กีำรแปลเป็นภำษำไทย ในกรณีทีเ่กดิควำมไม่สอดคลอ้ง หรอื มคีวำมคลุมเครอืระหว่ำงฉบบัภำษำองักฤษและภำษำไทย ใหย้ดึเอำฉบบัภำษำองักฤษเป็นหลกั ส่วนฉบบัภำษำไทยนี้ใชเ้พื่อกำรอ้ำงองิเท่ำนัน้ 



Sanomics Thai/consent/referral_tissue/eng/version_1 
Sanomics (Bangkok) Limited                 No.4,4/5, Unit 1503, Zen Tower, 15/F, Ratchadamri Road, Pathumwan, Bangkok, Thailand, 10330              T: (+66) 2105 4670          F: (+66) 2103 2261 

 

FORM B 

Consent Form  

for Tumor Gene Detection Tests 

I agree to undergo the chosen test(s) performed by Sanomics (Bangkok) Limited. In particular, I understand the following description regarding the 

test: 

PD-L1 IHC 22C3 
1. Specimen section should contain >100 viable tumor cells for assessment. 

2. The specimen should be stored and shipped at room temperature. 

3. The recommended fixative is 10% neutral buffer formalin. Fixation of 3 hours or less 

should not be used for PD-L1 assessment. The turnaround time, reported sensitivity and 

specificity might be affected due to conditions including but not limited to improper 

formalin fixing of the tissue and storage of the FFPE blocks, presence of necrotic tissue 

staining, non-specific background staining intrinsic to the tissue specimen. 

4. FFPE tissue blocks which are 5 years or older may result in a loss of PD-L1 

immunoreactivity. 

5. Deviations in the recommended procedures for tissue fixation, processing and embedding 

in the user’s laboratory may produce significant variability in results. 

6. For tissue block samples, Sanomics (Bangkok) Limited. will not be liable for any damage 

that might occur to the tissue blocks due to unforeseeable circumstances. 

OncoSnap NonetTM 

1. The test can detect the presence of 118 hotspot genetic alterations (i.e. mutations, 

insertions, deletions and fusions) in EGFR, KRAS, BRAF, NRAS, HER2, PIK3CA, ALK, ROS1 

and RET genes. Other atypical mutations are excluded from this analysis. 

2. For tumor tissue specimens with no less than 1.5% DNA gene mutation or 450 RNA fusion 

copies. Genetic alterations can be detected by the test with >99% analytical specificity 

and >99% analytical sensitivity. 

3. A negative result ("Not detected") from the test does not rule out the presence of genetic 

alterations below the limits of detection of the test.  

4. Sensitivity and specificity might be affected due to conditions including but not limited to 

improper formalin fixing of the tissue and storage of the FFPE blocks, insufficient quantity 

and sub-optimal quality of nucleic acid extracted, uneven distribution of genetic 

alterations in the tissue and analytical differences arising from varying specimen types. 

5. The test is applicable to tumor specimens with at least 30% tumor content and FFPE 

storage time of no more than 2 years. 

6. For tissue block specimen, Sanomics (Bangkok) Limited. will not be liable for any damage 

that might occur to the tissue blocks due to unforeseeable circumstances. 

OncoSnap®Pro  

1. OncoSnap®Pro detects somatic variants of single nucleotide variations (SNV), insertions or 

deletions (indels), selected fusions and copy number alterations (CNAs) in 466 genes by next-

generation sequencing (NGS) technology in tumor tissue specimens.  

2. Since somatic variants are distributed unevenly in tumor tissues, negative results do not rule 

out the presence of somatic variants in all tumor specimen and regions. 

3. The turnaround time, reported sensitivity and specificity might be affected due to conditions 

including but not limited to improper formalin fixing of the tissue and storage of the FFPE 

blocks, insufficient quantity and sub-optimal quality of DNA extracted from tumor specimens, 

and analytical differences arising from varying specimen types. 

4. There is a possibility that somatic variants are classified as germline variants or vice versa as a 

result of sub-optimal estimation of tumor content after specimen collection. 

5. The tests require tumor specimens with at least 20% tumor content. If tumor content is not 

provided with the tumor specimens, a default setting will be used for variant calling. The 

absence of accurate quantification of tumor content might result in variations in variant 

calling. 

6. For tissue block specimen, Sanomics (Bangkok) Limited. will not be liable for any damage that 

might occur to the tissue blocks due to unforeseeable circumstances.  

7. The laboratory procedures will be performed and managed by Sanomics (Bangkok) Limited. 

The information regarding treatment regimens, correlations between genetic variants and 

pharmaceuticals, clinical relevance of variants, available clinical trials and related publications 

will be presented by Strand Life Sciences Private Limited. 

 

 

I understand the clinical significance of some variants might not be determined or are being defined as unknown significance as at today’s medical and scientific knowledge. I understand the test result will 

be released to other referred physician or other health care provider as specified on FORM A. The test results will not be released to other individuals without my written consent or upon the consent has 

been withdrawn by me. I understand that the test result should be interpreted by a qualified doctor. I agree to permit Sanomics (Bangkok) Limited to retain the test result for an indefinite period from the 

date of the test result for internal quality assurance or operation and future advancement in scientific research and technology development. I will discuss the test result with my doctor prior to starting the 

therapy and clinical decision. 

I _______________________ (Name) or the authorized representative# _____________________ (Name) with Thai ID/ Passport ID. _____________________ have 

obtained adequate information about the test(s) and understand its nature, performance and limitations.  

By signing this form, I confirm that - 

(a) all information provided herein is true and correct. 

(b) I have given my consent to participate in the test(s) as mentioned in FORM A  and by doing so, I am taken to have given my consent to Sanomics (Bangkok) Limited to pass the test result to the doctor and  

other health care providers mentioned in FORM A. 

Signature of Patient /Authorized representative#: 

 

______________________________ 

 Date of signature: 

 

______________________________ 

  

Signature of Doctor: 

 

_______________________________ 

Date of signature: 

 

______________________________ 
 

#If the healthcare recipient is a minor aged under 16 or a person aged 16 or above but incapable of giving consent, this form should be read and signed by his/her authorized representative on his/her 

behalf. 

Sanomics (Bangkok) Limited reserves the right not to commence process of any test requested in this form until all charges of Sanomics (Bangkok) Limited are fully paid and settled. 

 

This consent form has been translated into Thai. If there is any inconsistency or ambiguity between the English version and the Thai version, the English version shall prevail. 

Thai version of this letter prevails to the extent of any inconsistency between the Thai and the English versions. Any Thai version of this letter is for reference only. 

 

 


