ใบนำส่ งตัวอย่ ำงตรวจวินิจฉัยทำงเภสั ชพันธุศำสตร์
ศูนย์ พนั ธุศำสตร์ กำรแพทย์ สถำบันชีววิทยำศำสตร์ ทำงกำรแพทย์
กรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุ ข
ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่ อ98095-6 โทรสำร 0-2965-9757
(หมายเลขวิเคราะห์...............................................)
ข้ อมูลผู้ป่วย
ชื่อ-สกุล.......................................................................H.N.......................... เพศ  ชาย  หญิง อายุ.................ปี .................. เดือน
ที่อยูเ่ ลขที่.....................หมู่ที่...............ถนน................................ตาบล..............................อาเภอ/เขต........................จังหวัด.......................
ป่ วยเป็ นโรค  1. Epilepsy  2. Schizophrenia  3. Trigeminal neuralgia  4. Neuopathic pain
 5. Gout
 6. Hyperuricemia  7. HIV/AIDS
 8. TB
 9. อื่นๆ ...........................................................................................................................................................................
ประวัติแพ้ยา  ไม่มี เป็ นการตรวจคัดกรองการแพ้ยา  Allopurinol
 Carbamazepine/Oxcarbazepine
 Abacavir
 Isoniazid (INH)
 มี ระบุชื่อยา.........................................วันที่เริ่ มแพ้ยา.............................อาการแพ้ยา....................................................
ข้ อมูลของหน่ วยงำน / โรงพยำบำล / สถำนพยำบำล
แพทย์ผสู ้ ่ งตรวจ.........................................................................หน่วยงาน / โรงพยาบาล ............................................................................
โทรศัพท์................................................................................โทรสาร..........................................................................................................
ส่ งตัวอย่ ำงตรวจ
 HLA-B* 15:02 allele สาหรับ SJS/TEN จากยา Carbamazepine and Oxcarbazepine
 HLA-B*58:01allele สาหรับ SJS/TEN/DHS จากยา Allopurinol
 HLA-B*57:01 allele สาหรับ Hypersensitivity จากยา Abacavir
 NAT2 diplotyping สาหรับ Hepatitis จากยา Isoniazid (INH)
กำรเก็บและจัดส่ งตัวอย่ ำง
 ตัวอย่างเลือด
 ดีเอ็นเอ
 เยื่อบุกระพุง้ แก้ม เก็บเมื่อ.................................................................................
วันที่ส่งตัวอย่าง.............................................. ............. ภาวะการขนส่ ง  อุณหภูมิหอ้ ง
 น้ าแข็ง
วิธีการส่ ง  เครื่ องบิน  รถทัวร์  บริ ษทั รับขนส่ ง  ส่ งโดยตรงที่กรมวิทย์ฯ  ไปรษณี ยด์ ่วน EMS
ชื่ อและที่อยู่ที่ต้องกำรทรำบผล
ชื่อ..............................................................................ที่อยู.่ ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์....................................................................................โทรสาร....................................................................................................................
สาหรับเจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการเป็ นผูก้ รอกเท่านั้น
รับตัวอย่าง
 รับตัวอย่างแบบมีเงื่อนไข(ระบุ)
 ปฏิเสธตัวอย่าง(ระบุ)
 ข้อมูลใบนาส่งไม่ครบถ้วน
 หลอดตัวอย่างแตก เสี ยหาย
 ปริ มาตรตัวอย่างน้อยกว่า 1.0 มล.  ไม่มีฉลากบ่งชี้หลอดตัวอย่าง
 รหัสตัวอย่างบนหลอดเลือด
 ไม่ใส่สารกันเลือดแข็งหรื อเลือดแข็งตัว
และใบนาส่งไม่ตรงกัน
 ตัวอย่างที่ใช้สารกันเลือดแข็งชนิด Heparin
 ตัวอย่างเน่าเสี ย
 อื่นๆ ระบุ......................................................................................................................................................................................................
ผูร้ ับตัวอย่าง...................................................................วันเดือนปี .............../...................../.................เวลา.......................................................
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กำรให้ บริกำรตรวจของศูนย์ พันธุศำสตร์ กำรแพทย์
สถำบันชีววิทยำศำสตร์ ทำงกำรแพทย์ กรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
1.รำยกำรทดสอบที่ให้ บริกำร
1.1 การตรวจเอชแอลเอบี 15:02 อัลลีล (HLA-B*15:02 allele) ด้วยปฏิกิริยาพีซีอาร์
1.2 การตรวจเอชแอลเอบี 57:01 อัลลีล (HLA-B*57:01 allele) ด้วยปฏิกิริยาพีซีอาร์
1.3 การตรวจเอชแอลเอบี 58:01 อัลลีล (HLA-B*58:01 allele) ด้วยปฏิกิริยาพีซีอาร์
1.4 การตรวจแนททู-ไดโพลทัยป์ (NAT2-diplotype) ด้วยปฏิกิริยาพีซีอาร์
2.ข้ อบ่ งชี้กำรส่ งตรวจ: ในการเพื่อคัดกรองผูป้ ่ วยที่จะเริ่ มรับยา หรื อผูป้ ่ วยที่ได้รับยาและเกิดอาการแพ้ยา
3.กำรเตรียมผู้ป่วย: ไม่มี
4.สิ่ งส่ งตรวจและข้ อควรระวัง:
4.1 ตัวอย่างเลือด เก็บในหลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA อย่างน้อย 1 มิลลิลิตร หรื อ
4.2 เยื่อบุกระพุง้ แก้ม ใช้ Cytology Brush ขูดกระพุง้ แก้ม ข้างละ 10 ครั้ง 2 ข้าง รวม 20 ครั้งนา Cytology
Brush ใส่ ลงใน tube 1.5 ml ปิ ดฝา (ตัดปลายของไม้ Brush ทิ้ง)
4.3 เก็บรักษาตัวอย่างไว้ที่ 4-8 องศาเซลเซี ยส และนาส่ งถึงศูนย์พนั ธุศาสตร์การแพทย์ภายใน 15 วัน
5. กำรส่ งสิ่ งส่ งตรวจและข้ อควรระวัง:
5.1 กรณี ส่งด้วยตัวเองให้นาหลอดตัวอย่างใส่ ลงถุงซิ ปล็อค และใส่ ในกล่องโฟมหรื อภาชนะที่มีฝาปิ ดมิดชิด
พร้อมกรอกข้อมูลในใบนาส่ งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ให้ครบถ้วน นาส่ งที่อาคาร 10
ชั้น 7 ศูนย์พนั ธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยให้ติดต่อที่
หมายเลข 0-2951-0000 ต่อ 98095-6 หรื อ ติดต่อคุณวิมาลา เบอร์ 085-058-6836
5.2 กรณี ส่งตัวอย่างทางไปรษณี ย ์ ให้ส่งทางไปรษณี ยด์ ่วน (EMS ) เท่านั้น โดยนาหลอดตัวอย่างใส่ ลงถุงซิ ปล็อค
และห่อด้วยวัสดุกนั กระแทกหรื อใส่ ซองกันกระแทก พร้อมใบนาส่ งตัวอย่าง ส่ งที่ศูนย์พนั ธุศาสตร์การแพทย์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 98095-6 โทรสาร 0-2965-9757
6.วันเวลำทำกำรตรวจ: วัน-เวลาราชการ จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 ถึง 16.30 น.
7.ระยะเวลำที่ใช้ ในกำรตรวจวิเครำะห์ : 5 วันทาการ
8.กำรรำยงำนผล: - มี/ไม่มี HLA-B*15:02 อัลลีล ,มี/ไม่มี HLA-B*57:01 อัลลีล,มี/ไม่มี HLA-B*58:01 อัลลีล
- NAT2-diplotype และการแปลผลชนิด Acetylator
9.ค่ ำตรวจวิเครำะห์ : รายการทดสอบละ 1,000 บาท/ตัวอย่าง
10.วิธีวเิ ครำะห์ : วิธี Multiplex Allele-Specific PCR หรื อ Multiplex Haplotype-Specific PCR
11.สิ่ งรบกวนต่ อกำรวิเครำะห์ : ไม่มี
12.ระยะเวลำที่สำมำรถขอเพิม่ รำยกำรทดสอบได้ : 12 เดือน
13.เกณฑ์ ในกำรปฏิเสธตัวอย่ ำง
- หลอดใส่ ตวั อย่างแตก เสี ยหาย
- ไม่มีฉลากบ่งชี้ที่หลอดตัวอย่าง
- เลือดที่ไม่ได้ใส่ สารกันเลือดแข็ง หรื อเลือดแข็งตัว
- ตัวอย่างที่ใช้สารกันเลือดแข็งชนิด Heparin
- ตัวอย่างเน่าเสี ย
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