
[พิมพท่ี์น่ี] 
 

หอ้งปฏบิตักิารเภสชัพนัธุศาสตร ์
ภาควชิาเภสชัวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

            SRINAGARIND HOSPITAL    FACULTY OF MEDICINE    KHON KAEN UNIVERSITY     
Tel. 0-4336-3306 (66612, 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 ……………………………  

REQUESTED BY.................................. Tel ...................................                                                      Lab code   

PHARMACOGENETIC ANALYSIS 

ลําดบั รายการทดสอบ 
รหสั

กรมบญัชี
กลาง 

ราคา (บาท) 
กรมบญัชี

กลาง สทิธอิ ืน่ ๆ* 

1  CYP2C9*2*3  (warfarin)     37581 1,800 2,000 
2  VKORC1  (warfarin) 37524 2,000 2,000 
3  CYP2C19*2 *3  (clopidrogrel, omeprazole) 37580 1,800 2,000 
4  TPMT*3C (azathioprine, 6-MP) 37524 2,000 2,000 
5   Erythrocyte TPMT activity (azathioprine, 6-MP) 37596 1,100 1,800 
6  HLA-B*15:02  (carbamazepine) - induced SJS/TEN 30621 1,000 1,200 
7  HLA-B*58:01  (allopurinol) - induced SJS/TEN, HSS 30622 1,000     1,200 
8  HLA-B*57:01  (abacavir) 30633 1,000 1,200 
9   Others…………………………….……………………………… - - - 

      *ราคาสิทธอิื่น ๆ อาจเปล่ียนแปลงตามประกาศคณะแพทยศาสตร                                         
    

 
 
                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

การแปลผลการตรวจวเิคราะห ์
 

1. TPMT*3C genotyping  
     *1/*1                             กลุม่ทีใ่ชย้าขนาดปกต ิ
     *1/*3C หรอื *3C/*3C   กลุม่ทีใ่ชย้านอ้ยกวา่ปกต ิ(ตามลาํดบั) 
2. Erythrocyte TPMT activity 
      ≥ 27.5   กลุม่ทีใ่ชย้าขนาดปกต ิ
     < 27.5   กลุม่ทีใ่ชย้านอ้ยกวา่ปกต ิ
3. CYP2C9*2*3 & VKORC1  genotyping 
     สามารถนําผลการตรวจวเิคราะหไ์ปคํานวณขนาดยาทีเ่หมาะสม          
สําหรบัผูป่้วยแตล่ะรายไดท้ ี ่www.warfarindosing.org 
4. HLA-B*15:02, HLA-B*58:01, HLA-B*57:01 
     Positive  มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิผืน่แพย้าทางผวิหนงั 
     ชนดิรนุแรง  
 

 
 

ตดิ Sticker/ barcode ทีน่ี่ 
 

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

(สําหรับเจาหนาที่การเงิน) 

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

วนั เวลา เปิดบรกิาร สถานทีต่ ัง้หอ้งปฏบิตักิาร 
 
เปิดบรกิาร  : จนัทร-์ศกุร ์(เวลาราชการ) 
สถานทีต่ ัง้   : หอ้งปฏบิตักิารภาควชิาเภสชัวทิยา  
ทีอ่ยู ่    : ภาควชิาเภสชัวทิยา คณะแพทยศาสตร ์      
                    มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 40002 
โทรศพัท ์    : 0-4336-3306 (เจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบิตักิาร) 
                 0-4336-3259 (สอบถามขอ้มลู/คําแนะนําทางคลนิกิ) 
       รศ.พญ.สดุา  วรรณประสาท หรอื  
                     ศ.ดร.วจิติรา  ทศันยีกลุ   
โทรสาร    : 0-4334-8397 
E-mail    : pharmacogenomic.test.kku@gmail.com 
Website    : http://pharmacology.md.kku.ac.th 
ดาวนโ์หลดใบสง่ตรวจและคูม่อืการใหบ้รกิาร ทีเ่มนู service 
 
                       

การเตรยีมผูป่้วย  
  
1. ผูป่้วย ไมต่อ้ง งดนํา้และอาหาร 
2. การตรวจวดั Erythrocyte TPMT activity ผูป่้วยตอ้งไมไ่ดร้บั 
blood transfusion ภายใน 3 เดอืน กอ่นสง่ตรวจ 
 

สิง่สง่ตรวจ การเก็บรกัษา และการนําสง่ 
 

1. การตรวจยนี CYP2C9*2*3, CYP2C19*2*3, VKORC1, 
TPMT*3C, HLA-B*15:02, HLA-B*58:01 และ HLA-B*57:01  
    สิง่สง่ตรวจ  : EDTA blood 3 ml/ รายการทดสอบ  
    การเก็บรกัษา  : อณุหภมูหิอ้งหรอืแชเ่ย็น 4-10 °C 
    การนําสง่  : โดยเร็วทีส่ดุ แตไ่มเ่กนิ 5 วนั นบัจากเวลาที่
เจาะ เลอืด 
2. การตรวจยนี TPMT*3C และ Erythrocyte TPMT activity  
    สิง่สง่ตรวจ  : EDTA blood 3 ml/ รายการทดสอบ 
    การเก็บรกัษา  : แชเ่ย็น 4-10 °C 
    การนําสง่  : โดยเร็วทีส่ดุ แตไ่มเ่กนิ 24 ชม. นบัจากเวลาที ่ 
                                 เจาะเลอืด 
หมายเหต ุกรณีผูป่้วยเด็กหรอืในรายทีเ่จาะเลอืดยาก  
                ใช ้ EDTA blood ไมน่อ้ยกวา่ 2 ml/รายการทดสอบ 
 
 

การสง่ตรวจและการรายงานผล  
 

A) สําหรบั ร.พ. ศรนีครนิทร ์ 
     วธิสี ัง่ตรวจ  
     1) ส ัง่ตรวจผา่นระบบ Health Object (HO)  
     2) ใบสง่ตรวจ (Request form) 
     การรายงานผล       : รายงานผลผา่นระบบ HO  
     ระยะเวลารายงานผล : 5-7 วนัทําการ (นบัจากวนัรบัสิง่สง่ตรวจ) 
  
B) สําหรบั ร.พ. อืน่ๆ  
     วธิสี ัง่ตรวจ       : ใบสง่ตรวจ (Request form) 
     การนําสง่       : ไปรษณยี ์EMS หรอื  
                                       สง่ทีห่นว่ยทะเบยีนกลาง รพ.ศรนีครนิทร ์
     การรายงานผล       : รายงานผลในรปูแบบเอกสาร                    
                                       สง่ทางไปรษณยีห์รอื e-mail   
     ระยะเวลารายงานผล : 5-7 วนัทําการ (นบัจากวนัรบัสิง่สง่ตรวจ) 
     การชําระคา่บรกิาร    : ตามวธิที ีร่ะบใุนใบแจง้หนี ้
 
* หากมคีวามจําเป็นตอ้งการทราบผลตรวจกอ่นระยะเวลาการรายงานผล
ตามปกต ิโทร.แจง้ทีห่อ้งปฏบิตักิารลว่งหนา้ 

Note: 

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   FM-2-10-00-00-001-00    วันทีอ่นุมัติใช  7 มกราคม 2562 
 

http://www.warfarindosing.org/
http://pharmacology.md.kku.ac.th/

