หนวยตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
SRINAGARIND HOSPITAL FACULTY OF MEDICINE KHON KAEN UNIVERSITY
Tel. 0-4336-3306 (63306, 63259)
Name……………………………………. H.N.………... Age…..…. Date………..……………...
Gender  Male  Female
OPD/Ward……………… Collection time…..……
Diagnosis...........................................................................................
Analysis Request For  Routine Follow up
 Suspected Subtherapeutic
 Suspected Toxicity  Others ……………………………

ติด Sticker/ barcode ที่นี่

Lab code

REQUESTED BY.................................. Tel ...................................

PHARMACOGENETIC ANALYSIS
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการทดสอบ











คาปกติ

รหัสรายการ

ราคา(บาท)

*1/*1

37523

1,000

-1639 G/G

37524

2,000

*1/*1

37999

2,000

HLA-B*15:02 (carbamazepine) - induced SJS/TEN

Negative

37999

1,000

HLA-B*58:01 (allopurinol) - induced SJS/TEN, HSS

Negative

37999

1,000

HLA-B*57:01 (abacavir)

Negative

37999

1,000

*1/*1

37524

2,000

Erythrocyte TPMT activity (azathioprine, 6-MP)

>27.5 nmol

37999

1,500

Others…………………………….………………………………

-

-

-

*

CYP2C9*3 (warfarin)

CYP2C9*2

VKORC1 (warfarin)
CYP2C19*2, *3 (clopidrogrel, omeprazole)

TPMT*3C (azathioprine, 6-MP)

* Note; CYP2C9*2 for Caucasians

 Accept  Reject……………………………..
Accepted by……………… Date………………..

-----------------------------------

(สําหรับเจาหนาที่การเงิน)
(สําหรับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ)
FM-2-10-01-001-01
Effective date: 01/08/2558
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนวยตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
SRINAGARIND HOSPITAL FACULTY OF MEDICINE KHON KAEN UNIVERSITY
Tel. 0-4336-3306 (63306, 63259)

แบบบันทึกการนําสงสิ่งสงตรวจจากภายนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร
ชื่อ-สกุล (ผูปวย) /รหัสตัวอยาง

HN

ผูสงตรวจ(ชื่อ-สกุล)

โทร.

ผูชําระคาบริการ

โทร.

(สําหรับออกใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน)
โรงพยาบาล/หนวยงานที่สงตรวจ
การรับใบรายงานผล
ประเภทสิ่งสงตรวจ

 จดหมาย ที่อยู...........................................................................
...................................................................................................
 E-mail address………………………………………………………………………
 EDTA blood 3-6 ml
วันที่สงตรวจ
 อื่นๆ...........................................

หมายเหตุ

FM-2-10-01-047-00 Effective date: 01/08/2558

การเตรียมผูปวย
- ผูปว
 ย ไมตอง งดน้า
ํ และอาหาร
- การตรวจวัด Erythrocyte TPMT activity ผูปว
 ยตองไมไดรับ
blood transfusion ภายใน 3 เดือน กอนสงตรวจ

สิ่งสงตรวจ การเก็บรักษา และการนําสง
1. การตรวจยีน CYP2C9*2, *3, CYP2C19*2,*3, VKORC1,
TPMT*3C, HLA-B*15:02, HLA-B*58:01 และ HLA-B*57:01

การสงตรวจและการรายงานผล
A) สําหรับ ร.พ. ศรีนครินทร
วิธีสั่งตรวจ
1) สั่งตรวจผานระบบ Health Object (HO)
2) ใบสงตรวจ (Request form)
การรายงานผล
: รายงานผลผานระบบ HO
ระยะเวลารายงานผล : 5-7 วันทําการ (นับจากวันรับสิ่งสงตรวจ)
B) สําหรับ ร.พ. อื่นๆ

สิ่งสงตรวจ
: EDTA blood 3 ml/ รายการทดสอบ
การเก็บรักษา
: อุณหภูมห
ิ องหรือแชเย็น4-10 °C
การนําสง
: โดยเร็วที่สด
ุ แตไมเกิน 3 วัน นับจากเวลาที่
เจาะ เลือด
2. การตรวจยีน TPMT*3C และ Erythrocyte TPMT activity
สิ่งสงตรวจ
: EDTA blood 3 ml/ รายการทดสอบ
การเก็บรักษา
: แชเย็น 4-10 °C
การนําสง
: โดยเร็วที่สด
ุ แตไมเกิน 24 ชม. นับจากเวลาที่
เจาะเลือด

วิธีสั่งตรวจ
: ใบสงตรวจ (Request form)
การนําสง
: ไปรษณีย EMS
การรายงานผล
: รายงานผลในรูปแบบเอกสาร สงทาง
ไปรษณียหรือ e-mail
ระยะเวลารายงานผล : 5-7 วันทําการ (นับจากวันรับสิ่งสงตรวจ)
การชําระคาบริการ
: ตามวิธท
ี ี่ระบุในใบแจงหนี้

ู วยเด็กหรือในรายที่เจาะเลือดยาก ใช EDTA
หมายเหตุ กรณีผป
blood ไมนอยกวา 2 ml/รายการทดสอบ

* หากมีความจําเปนตองการทราบผลตรวจกอนระยะเวลาการรายงานผล
ตามปกติ โทร.แจงที่หองปฏิบัติการลวงหนา

การแปลผลการตรวจวิเคราะห
1. TPMT*3C genotyping
*1/*1
 กลุมที่ใชยาขนาดปกติ
*1/*3C หรือ *3C/*3C  กลุมที่ใชยานอยกวาปกติ
(ตามลําดับ)
2. Erythrocyte TPMT activity
≥ 27.5  กลุมที่ใชยาขนาดปกติ
< 27.5  กลุมที่ใชยานอยกวาปกติ
3. CYP2C9*2, *3 & VKORC1 genotyping
สามารถนําผลการตรวจวิเคราะหไปคํานวณขนาดยาที่เหมาะสม
สําหรับผูป
 ว
 ยแตละรายไดที่ www.warfarindosing.org
4. HLA-B*15:02, HLA-B*58:01, HLA-B*57:01
Positive  มีความเสีย
่ งสูงที่จะเกิดผืน
่ แพยาทางผิวหนัง
ชนิดรุนแรง

(กรุณาติดตอเจาหนาที่กอนสงตรวจเพื่อปองกันสิ่งสงตรวจสูญหาย)

วัน เวลา เปดบริการ สถานทีต
่ ั้งหองปฏิบัติการ
เปดบริการ : จันทร-ศุกร (เวลาราชการ)
สถานที่ตั้ง : หองปฏิบัตก
ิ ารภาควิชาเภสัชวิทยา
อาคารวิทยาศาสตรคลินก
ิ 2 ชัน
้ 4 หอง D6
ที่อยู
: ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002
โทรศัพท : 0-4336-3306 (เจาหนาทีห
่ องปฏิบัตก
ิ าร)
0-4336-3259 (สอบถามขอมูล/คําแนะนําทางคลินก
ิ )
รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท หรือ
ศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล
โทรสาร
: 0-4334-8397
E-mail
: pharmacogenomic.test.kku@gmail.com
Website : http://pharmacology.md.kku.ac.th
ดาวนโหลดใบสงตรวจและคูม
 ือการใหบริการ ทีเ่ มนู service

