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ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือการปลูกถ่ายอวัยวะ เซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต และจัดหาเกล็ดเลือด
ได้แก่ 

- การตรวจเอชแอลเอเพ่ือการปลูกถ่ายไต (HLA for kidney transplant) 

- การตรวจเอชแอลเอแอนติเจน (HLA typing) 

- การตรวจหาแอนติบอดีต่อเกล็ดเลือดและการจัดหาเกล็ดเลือดให้กับผู้ป่วย  

(Platelet antibody และ platelet crossmatch) 

- การแช่แข็งเซลล์ และการตรวจเพื่อควบคุมคุณภาพของเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต  

(Stem cell processing and flow cytometry testing) 
 

สถานที่ติดต่อ : งานห้องปฏิบัติการเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง 
ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  

 โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1310, 1312 (งานห้องปฏิบัติการ)  
E-mail: hlanbc@redcross.or.th 

 (งานตรวจ HLA เพ่ือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต) 
E-mail:hla.dna@redcross.or.th 
โทรสาร 0-2255-6925  

วัน-เวลาท าการ:วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. 
                  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 
การช าระเงิน : 1.ช าระเงินสดหรือเช็ค เวลา 08.30 -15.00 น. (งดรับบัตรเครดิต)  

ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  
2. โอนเงิน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีสภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 

เลขที่บัญชี 045-2-00423-6 สาขาสภากาชาดไทย  

mailto:hlanbc@redcross.or.th
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รายการ สิ่งส่งตรวจ 
วัน-เวลารับ 
specimen 

ก าหนด 
วันรับผล 

ค่าบริการ 

1 HLA for organ transplant  
1. การส่งตรวจ HLA auto antibody, HLA crossmatching และ HLA flow crossmatch กรุณาส่งใบจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการ 
2. สิ่งส่งตรวจ HLA auto antibody, crossmatching ควรมี WBC >3,000 cell/ µL และเปอร์เซ็นต์ lymphocyte ≥ 20%  

หากมี เปอร์เซ็นต์ lymphocyte ≥ 12% แต่< 20% ควรเจาะ ACD blood 72 mLเก็บเลือดที่อุณหภูมิห้องห้ามแช่เย็นและส่งภายใน 12 
ช่ัวโมง 

3. กรณไีม่ทราบชนิดตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบกรุณาโทรศัพท์สอบถามก่อนเก็บตัวอย่าง 

1.1 การตรวจส าหรับผู้ป่วยรอขึ้นทะเบียนปลกูถ่ายไตจากผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย (HLA Typing for new waited patient) 

a. การตรวจเพ่ือขอขึ้นทะเบียนใหม่ประกอบด้วยการทดสอบดังนี ้
- HLA typing 
(HLA-A, -B, -DR, -DQ typing low resolution) 

EDTA blood 3 mL 
จันทร์-ศุกร ์

8.30-12.00น 
7 วันท าการ 

9,000 

- HLA antibody for new waited patient 
Clotted blood 6 mL 

หรือ Serum 1 mL 
3,500 

b. Current serum (ผู้ป่วยขึน้ทะเบียนแล้ว) 
Clotted blood 6 mLหรือ                 
serum อย่างน้อย 1 mL 

จันทร์-ศุกร ์
08.30-16.30น. 

5 วันท าการ ไม่มีค่าใช้จ่าย 

1.2 การตรวจส าหรับผู้ป่วย-ผู้บริจาคมีชีวิต(HLA Typing for patient and living donor)  

a. ส าหรับผู้ป่วยประกอบด้วยการทดสอบดังนี้     

- HLA  typing 
(HLA-A, -B, -DR, -DQ typing low resolution) 

EDTA blood 3 mL 

จันทร์-ศุกร ์
8.30-12.00น 

7 วันท าการ 

9,000 

- HLA  auto antibody (CDC technique) 
ACD blood 50 mL (ผู้ปว่ย) 

และClotted blood 6 mL 2 หลอด
(ผู้ป่วย) 

2,500 

- HLA antibody  
Clotted blood 6 mL 

หรือ Serum 1 mL 
3,500 

b. ส าหรับผู้บริจาค ประกอบด้วยการทดสอบดังนี ้      
- HLA typing(HLA-A, -B, -DR, -DQ typing low 
resolution) 

EDTA blood 3 mL 

จันทร์-ศุกร ์
8.30-12.00น 

7 วันท าการ 

9,000 

- HLA crossmatching (CDC technique) 
ACD blood 50 mL (ผู้บริจาค)และ

Clotted blood 6 mL 2 หลอด 
(ผู้ป่วย) 

2,500 

c. HLA crossmatching (flow cytometry) 
ACD blood 20 mL (ผู้บริจาค) 
และ Clotted blood 6 mL (ผู้

บริจาค) 

จันทร์-ศุกร ์
8.30-12.00น 

7 วันท าการ 10,000 

d. HLA crossmatching 
(Repeat crossmatch) 

ACD blood 50 mL (ผู้บริจาค) 
และClotted blood 6 mL 

2 หลอด (ผู้ป่วย) 

จันทร์-ศุกร์ 
8.30-12.00น 

5 วันท าการ 4,500 

1.3 การตรวจส าหรับผู้ป่วยท่ีได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย  (Testing for patient and deceased donor) 

HLA crossmatching (deceased donor) 
Lymphnode 3-5 nodes 

หรือSpleen ทั้งชิ้น 
ตลอดเวลา 6-8 ชั่วโมง 8,500/ชุด 
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รายการ สิ่งส่งตรวจ 
วัน-เวลารับ 
specimen 

ก าหนด 
วันรับผล 

ค่าบริการ 

HLA  crossmatching (deceased donor)  
for heart transplantation 

Clotted blood 6 mL ตลอดเวลา 3 วันท าการ 5,000 

HLA  crossmatching (deceased donor)  
กรณีทดสอบ crossmatch เพิ่มตอ่ 1 ชุด 

Clotted blood 6 mL ตลอดเวลา 6-8 ชั่วโมง 5,000 

กรณียกเลิก(โดยแจ้งยกเลกิก่อนการทดสอบ HLA crossmatching) 

ค่าบริการแยกเซลล์ (deceased donor) 
จาก lymph node หรือ spleen (ต่อ 1 donor) 

N/A N/A N/A 1,000 

ค่าบริการ set tray (deceased donor) 
(ต่อ 1 donor) 

N/A N/A N/A 2,500 

2 HLA antibody         

2.1 HLA antibody screening (LSM) 

Clotted blood 6 mL  
หรือ Serum 1 mL 

จันทร์-ศุกร์  
08.30-16.30น. 

5 วันท าการ 2,000 

2.2 HLA antibody (PRA) 1 เดือน 3,500 

2.3 HLA antibody (PRA) กรณีเร่งด่วนท า 1 ราย 3 วันท าการ 5,000 

2.4 Single antigen bead (SAB) for 
HLA Class I (HLA -A, -B, -C) 

7 วันท าการ 13,000 

2.5 Single antigen bead (SAB) for 
HLA Class II (HLA -DR, -DQ, -DP) 

7 วันท าการ 12,000 

2.6 HLA/HNA antibody (TRALI investigation) 7 วันท าการ 5,000 

3 HLA typing  
1. ผู้ป่วยหรือผู้บริจาคต้องไม่ไดร้ับเลอืด Packed red cellหรือ Whole blood เกิน 2 unit ภายใน 24 ช่ัวโมงก่อนเก็บตัวอย่าง 
2. ผู้ป่วยหรือผู้บริจาคต้องมีปรมิาณ White Blood Cell ไม่น้อยกว่า 2,000  cell/uL 
3. สิ่งส่งตรวจต้องไมเ่จาะเกบ็ในระยะ Blast crisis หรือใช้สิ่งส่งตรวจเป็น buccal swab 

3.1 HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ DNA typing 
(low resolution) 

EDTA blood 3 mL 2 หลอด 
จันทร์-ศุกร์  

08.30-16.30น. 
5 วันท าการ 

12,000 

3.2 HLA-A DNA typing  
(low resolution) 

2,500 

3.3 HLA-B DNA typing  
(low resolution) 

3,500 

3.4 HLA-C DNA typing  
(low resolution) 

1,500 

3.5 HLA-DR DNA typing  
(low resolution) 

3,000 

3.6 HLA-DQB1 DNA typing  
(low resolution) 

1,500 
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รายการ สิ่งส่งตรวจ 
วัน-เวลารับ 
specimen 

ก าหนด 
วันรับผล 

ค่าบริการ 

3.7 HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ DNA typing 
(high resolution) 

EDTA blood 3 mL 2 หลอด  
จันทร์-ศุกร์  

08.30-16.30น.  
10 วันท าการ  

22,000 

3.8 HLA-A DNA typing  
(high resolution) 

4,000 

3.9 HLA-B DNA typing 
(high resolution) 

5,000 

3.10 HLA-C DNA typing 
(high resolution) 

3,500 

3.11 HLA-DRB1 DNA typing  
(high resolution) 

6,000 

3.12 HLA-DRB3/4/5 DNA typing  
(high resolution) 

3,500 

3.13 HLA-DQB1 DNA typing  
(high resolution) 

3,500 

3.14 HLA-DPB1 DNA typing  
(high resolution) 

3,500 

HLA for search unrelated bone marrow donor  

3.15 HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ DNA typing 
(low resolution) 

EDTA blood 3 mL 2 หลอด 
จันทร์-ศุกร์ 

08.30-16.30น. 
5 วันท าการ 12,000 

3.16 HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ DNA typing 
(high resolution) 

EDTA blood 3 mL 2หลอด 
จันทร์-ศุกร์ 

08.30-16.30น. 
10 วันท าการ 22,000 

3.17 HLA for confirmatory typing 
HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ DNA typing 
(high resolution) 

EDTA blood 3 mL 3 หลอด 
จันทร์-ศุกร์ 

08.30-16.30น. 
10 วันท าการ 22,000 

HLA for disease associated  

3.18 HLA-B27 
EDTA blood 3 mL 1 หลอด 

จันทร์-ศุกร์ 
08.30-16.30 น. 

1 วันท าการ 1,200 

3.19 HLA disease associated อื่น ๆ 
EDTA blood 3 mL 1 หลอด 

จันทร์-ศุกร์ 
08.30-16.30 น. 

กรุณาสอบถามราคา 
และก าหนดวันส่งผล 
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รายการ สิ่งส่งตรวจ 
วัน-เวลารับ 
specimen 

ก าหนด 
วันรับผล 

 

ค่าบริการ 

4 Platelet antibody และ platelet crossmatch 

1. กรณีขนส่งผ่านภาคบริการโลหิต หรือพัสดไุปรษณีย์ ขนส่งตัวอยา่งที่อุณหภูมิ 2-8 ºC ส่งตรวจภายใน 24 ช่ัวโมง 

2. ขั้นตอนการส่ง platelet crossmatch ผู้ใช้บริการส่งแบบฟอรม์การขอเกล็ดเลือด และโทรประสานงานท่ีศูนย์ห้องปฏิบัตกิารอ้างอิงเพียงท่ีเดียว

และเจา้หน้าท่ีศูนย์ห้องปฏิบัตกิารอ้างอิงจะประสานงานการขอเกลด็เลือดไปยังงานรับบริจาคโลหติเฉพาะส่วน 

3. กรณสี่งตรวจ Platelet crossmatch และ Platelet antibody screening ห้ามใช้ หลอด Clotted blood ชนิดเจล 

4.1 HLA/HPA crossmatch SDP 
Clotted blood อย่างน้อย 12 mL 

กรุณาโทรแจ้งกอ่น 11.00น. 
จันทร์-ศุกร์ 

08.30-11.00 น. 

16.30 น. 
ในวันที่ส่ง 
specimen 

1,500/unit 

 
4.2 HLA/HPA match SDP  
(ตามผู้บริจาค) 

Clotted blood อย่างน้อย 12 mL
พร้อมแนบส าเนาผล HLA class I 
Typing และ / หรือ HPA Typing 
และโทรประสานงานยืนยันการ
ติดตามผู้บริจาค 

จันทร์-ศุกร์ 
08.30-11.00 น. 

จนกว่าจะติดตาม
ผู้บริจาคที่เข้ากัน

ได ้
2,000/unit 

4.3 Platelet crossmatch 
(กรณีรพ. ส่งเลือดผู้บรจิาคมาทดสอบ) 

Clotted blood อยา่งน้อย 12 mL 
(ผู้ป่วย ) และ ACD blood อย่างน้อย 
12 mL ในหลอดพลาสติกใหม ่
(ผู้บริจาค) 

จันทร์-ศุกร์ 
08.30-16.30 น. 

1 วันท าการ 
500/ราย (ทดสอบกับ 

donor 1ราย) 

4.4 Platelet antibody screening 1.กรณีสงสัย Neonatal Alloimmune 
Thrombocytopenia  
แม่: clotted blood อย่างน้อย 12 mL
และ ACD blood อย่างน้อย 12 mLใน
หลอดพลาสตกิใหม ่
พ่อ: ACD blood อย่างน้อย 12 mLใน
หลอดพลาสตกิใหม ่
2. กรณสีงสัยผู้ป่วยมี Platelet 
antibody 
Clotted blood อย่างน้อย 12 mL และ 
ACD blood อย่างน้อย 12 mL ในหลอด
พลาสติกใหม ่
3. กรณสีงสัยผู้ป่วยมี Drug - 
dependent antibody 
Clotted blood อย่างน้อย 12 mL และ 
ACD blood อย่างน้อย 12 mL ในหลอด
พลาสติกใหม ่
เจาะเลือดหลังหยุดยาและค่าเกล็ดโลหิตมี
ค่าในระดับปกต ิ
ตัวอย่างยาพร้อมรายละเอียดการใช้ยา  
(ต้องเป็นยาชนิดน้ า) 

จันทร์-ศุกร์ 
08.30-16.30 น. 

3 วันท าการ 3,000 

 

4.5 HPA typing EDTA blood 3 mL 
จันทร์-ศุกร์ 

08.30-16.30 น. 
7 วันท าการ 2,000 

4.6 HLA Class I typing  
(HLA-A, -B typing) 

EDTA blood 3 mL 
จันทร์-ศุกร์ 

08.30-16.30 น. 
5 วันท าการ 4,000 
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รายการ สิ่งส่งตรวจ 
วัน-เวลารับ 
specimen 

ก าหนด 
วันรับผล 

ค่าบริการ 

5 Stem cell processing and Flow cytometry testing 
วิธีขนส่งตัวอย่าง: 

1. ขนส่งตัวอย่างที่อุณหภูมิ 2-8 ºC กรณีที่ไม่สามารถส่งตวัอย่างได้ทันทีให้เก็บตัวอย่างทีอุ่ณหภูมิ 2-8 ºC  

2. ส่งตรวจภายใน 72 ชั่วโมง* หลังเจาะเก็บตัวอย่าง 

3. ระบุวันและเวลาที่เจาะเก็บบนหลอดตัวอย่างและบนถุงใส่ Bone marrow/PBSC  
* Reference: Australia Bone Marrow Donor Registry (ABMDR) Implementation date: 26-6-2015 

5.1 ค่าปั่น Stem cell processing        BM,PBSC 
จันทร์-ศุกร์ 

08.30-15.00 น. 
N/A 

 

20,000/คร้ัง 

5.2 ค่าแช่แข็ง  Bone marrow / PBSC / DLI 
BM, PBSC, DLI 

จันทร์-ศุกร์ 
08.30-15.00 น. 

N/A 

 
 
 
 

7,300/unit 
หลัง 15.00น. 

(แช่แข็งวันถัดไป) 
เสาร์  

ก่อน 12.00 น. 

5.3 ค่าเก็บรักษา Bone marrow / PBSC / DLI N/A 
 

5,000/ปี 

5.4 บริการขนส่งและ reinfuse stem cell และ 
viability ในกรุงเทพฯ 

N/A 

จันทร์-ศุกร์ 
08.30-16.30 น. 

กรณีวันหยุด 
แจ้งล่วงหน้า 7 วัน 

N/A 

 
 

4,000/คร้ัง 

5.5บริการเตรียมอุปกรณส์ าหรับ reinfuse stem 
cell (ยกเว้นค่าขนส่ง) 

N/A 

จันทร์-ศุกร์ 
08.30-16.30 น. 

กรณีวันหยุด 
แจ้งล่วงหน้า 7 วัน 

N/A 

 
 

3,000/คร้ัง 

5.6บริการขนส่ง stem cell (cryopreserved) ใน
ต่างจังหวัด 

N/A 
จันทร์-ศุกร์  

08.30-16.30 น. 
N/A 

 

30,000/คร้ัง 

 

5.7 CD34  
 
5.8CD3/CD4/CD8 

 
 

EDTA blood 3 mL 
BM,PBSC,Cord blood 

จันทร์-ศุกร์ 
08.30-15.00 น. 

ภายใน 
19.30 น. 

 

1,000 

จันทร์-ศุกร์ 
หลัง 15.00 น. 

วันถัดไปก่อน 
10.00น. 

 

750 

เสาร์  
ก่อน 12.00 น. 

ภายใน 
16.00 น. 
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รายการ สิ่งส่งตรวจ 
วัน-เวลารับ 
specimen 

ก าหนด 
วันรับผล 

ค่าบริการ 

6 การตรวจส าหรับการควบคุมคุณภาพโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต 
6.1 การทดสอบ HBs Ab titer product  
(HBIG + IVIG) 

HBIG , IVIG 
จันทร์-ศุกร์ 

08.30-16.30น. 
15 วัน 

 

10,000 

6.2 การตรวจภมูิ HBs Ab ส าหรบัผู้บริจาคเข้า
โครงการ HBIG 

Clotted blood 6 mL 
จันทร์-ศุกร์  

08.30-16.30น. 
12วัน 

 

1,500 

6.3 HLA/HNA antibody  
(TRALI investigation) 

Clotted blood 6 mL 
จันทร์-ศุกร์  

08.30-16.30น. 
7 วันท าการ 

 

5,000 

6.4 ตรวจปริมาณเม็ดโลหิตขาว residual WBC ใน
ผลิตภณัฑ ์

Leukoreduced blood 
product 

จันทร์-ศุกร์  
08.30-15.30 น. 

วันถัดไปก่อน
10.00น. 

 

1,000 

7 การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะใน Deceased donor 
(ค่าบริการเรียกเก็บกับศูนย์รับบรจิาคอวัยวะ) 
7.1 งานบริการตรวจ Infectious markers 
(deceased donor) 

Clotted blood 18 mL, 
EDTA 24 mL 

ตลอดเวลา 2.30 ชั่วโมง 

หลังจากรับตัวอยา่ง 

 

HBs Ag (CMIA)   
Anti HCV (CMIA)   
HIV Ag/Ab Combo (CMIA)  
Syphilis (CMIA)   
Anti HBs (CMIA)   
Anti HBc (CMIA)   
HBe Ag (CMIA)   
Anti HBe (CMIA)   
Anti CMV IgG (CMIA)   
Anti CMV IgM (CMIA)   
HIV/HBV/HCV (NAT)   

   

90 
350 
370 
90 
450 
350 
200 
200 
920 
700 
230 

กรณีทดสอบเพ่ิมเติม 
Syphilis  (TPPA) 
Syphilis  (RPR) 
HBV (viral load) 
HIV (PCR screening) 
HCV (PCR screening) 
CMV (PCR screening) 

   

 
400 
20 

2,200 
2,000 
2,000 
1,000 

7.2 HLA typing (deceased donor) 
เทคนิค Real time PCR 

 

EDTA blood 3 mL 2 หลอด 
 

ตลอดเวลา 
4.30 ชั่วโมง  

หลังจากรับแจ้ง 

 

11,000 

 
หมายเหต ุN/A = Not applicable 


