
 คูมือการใชบริการศูนยบริการโลหิตแหงชาติ   29 / 88 
 

 

6.3  งานบริการหองปฏิบัติการเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด (White blood cells and platelet 

unit) 

ใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือการปลูกถายอวัยวะ เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต และจัดหาเกล็ดเลือด 

ไดแก 

- การตรวจเอชแอลเอเพื่อการปลูกถายไต (HLA for kidney transplant) 

- การตรวจเอชแอลเอแอนติเจน (HLA typing) 

- การตรวจหาแอนติบอดีตอเกล็ดเลือดและการจัดหาเกล็ดเลือดใหกับผูปวย  

 (Platelet antibody และ Platelet crossmatch) 

- การแชแข็งเซลล และการตรวจเพ่ือควบคุมคุณภาพของเซลลตนกําเนิดเมด็โลหิต  

 (Stem cell processing and flow cytometry testing) 

 

สถานท่ีติดตอ : งานหองปฏิบัติการเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด ศูนยหองปฏิบัติการอางอิง 

 ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ 

 ศูนยบรกิารโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย  

 โทรศัพทหมายเลข 0-2263-9600-99 ตอ 1310, 1312 (งานหองปฏิบัติการ)  

 Email : hlanbc@redcross.or.th 

 (งานตรวจ HLA เพื่อการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต) 

 Email : hla.dna@redcross.or.th 

 โทรสารหมายเลข 0-2255-6925  

 

วัน-เวลาทําการ: วันจันทร-ศุกร ตั้งแต 08.30-16.30 น. 

          เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ 

 

การชําระเงิน:  1. ชําระเงินสดหรอืเช็ค เวลา 08.30 -15.00 น. 

  ท่ีศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย  

 2. โอนเงิน บัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชีสภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย 

  เลขที่บัญชี 045-2-00423-6 สาขาสภากาชาดไทย 
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ลักษณะของตัวอยางเลือดท่ีสงตรวจ 

1. แบบฟอรมสงตรวจ (ตามเอกสารหมายเลข 16.2-17.2) โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมใหชัดเจนครบถวน  

2. ลักษณะของหลอดตัวอยางเลือดผูปวยมีวิธีการติดสติ๊กเกอร ชนิดหลอดและปริมาตรของการเก็บตัวอยางเลือดผูปวยดังน้ี 

- วิธีการติดสต๊ิกเกอรของช่ือ-สกุล ผูปวย ใหติดในแนวตั้งหางจากกนหลอดประมาณ 2-3 ซม. ไมติดเอียงหรือไมบิดเปน

เกลียว   

- หลอด Clotted blood เปนหลอดที่ไมมีน้ํายากันการแข็งตัวของเลือด ใหเก็บตัวอยางเลือดผูปวยและปดจุก กลับหลอด

ไปมา ประมาณ 8-10 ครั้ง เพ่ือใหเลือดแข็งตัวเร็วข้ึน 

- หลอด CPD/CPDA1 เปนหลอดขนาด 13x100 mm. ที่มีน้ํายากันเลือดแข็งตัว (CPD/CPDA1) เก็บตัวอยางเลือดอยาง

นอย 6 mL ปดจุกและกลับหลอดไปมา ประมาณ 8-10 ครั้ง เพ่ือปองกันเลือดแข็งตัว 

- หลอด EDTA blood เปนหลอดที่มีน้ํายากันเลือดแข็งตัวชนิด EDTA หามใช Heparin ใหเก็บตัวอยางเลือดผูปวยและ

ปดจุก กลับหลอดไปมา ประมาณ 8-10 คร้ัง 

- หลอดตัวอยางเลือดตองมี Hemolysis ไมเกิน 2+ หรือระดับฮีโมโกลบิน ไมเกิน 2 กรัมตอลิตร ถาเกินจากนี้ตองปฏิเสธ

ตัวอยางเลือดเนื่องจากมีสารรบกวนตอการตรวจอาจทําใหผลการตรวจไมแนนอน 

- ตัวอยางเลือดจะตองมีปริมาตรตามขีดท่ีกําหนดของหลอดตัวอยาง เพ่ือใหตัวอยางเลือดมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับสารกัน

เลือดแข็ง เน่ืองจากการปริมาตรของตัวอยางเลือดท่ีนอยเกินไปอาจมีสารรบกวน อาจทําใหผลการตรวจไมแนนอน หรือ

ทําใหตวัอยางเลือด clot จากปริมาตรของตัวอยางเลือดที่มากเกินไป 

- ท้ังนี้หองปฏิบัติการจะไมทําการทดสอบตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอกําหนด และจะมีบันทึกแจงการปฏิเสธ/ปรับปรุงสิ่ง

สงตรวจ (เอกสารหมายเลข 16.1)  
 

รายการตรวจวิเคราะหและระยะเวลาการรายงานผล 

รายการ สิ่งสงตรวจ 
วัน-เวลารับ 

Specimen 

กําหนด 

วันรับผล 

คาบริการ 

(บาท) 

1. HLA for organ transplant  

1.  การสงตรวจ HLA auto antibody, HLA crossmatching และ HLA flow crossmatch กรุณาสงใบจองลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ 

2.  ส่ิงส งตรวจ HLA auto antibody, crossmatching ควรมี WBC >3,000 cell/ µL และเปอร เซ็นต  lymphocyte ≥ 20% หากมี 

เปอรเซน็ต lymphocyte ≥ 12% แต < 20% ควรเจาะ ACD blood 72 mL เก็บเลือดท่ีอุณหภูมิหองหามแชเย็นและสงภายใน 12 ชั่วโมง 

3.  กรณไีมทราบชนิดตัวอยางท่ีใชในการทดสอบกรุณาโทรศัพทหมายเลขสอบถามกอนเก็บตัวอยาง 

1.1 การตรวจสําหรับผูปวยรอข้ึนทะเบียนปลูกถายไตจากผูบริจาคอวัยวะสมองตาย (HLA typing for new waited patient) 

a. การตรวจเพื่อขอข้ึนทะเบียนใหมประกอบดวยการทดสอบดังน้ี 

- HLA typing (SSO) 

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

EDTA blood 3 mL 2 หลอด 

จันทร-ศุกร 

08.30-12.00 น. 

7 วันทําการ 9,000 

- HLA antibody for new waited patient 

(Fluorescent beads assay) 

Clotted blood 6 mL 

หรือ Serum 1 mL 

3,500 



 คูมือการใชบริการศูนยบริการโลหิตแหงชาติ   31 / 88 
 

 

รายการ สิ่งสงตรวจ 
วัน-เวลารับ 

Specimen 

กําหนด 

วันรับผล 

คาบริการ 

(บาท) 

b. Current serum (ผูปวยข้ึนทะเบียนแลว) Clotted blood 6 mL หรือ       

serum อยางนอย 1 mL 

จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

5 วันทําการ ไมมีคาใชจาย 

1.2 การตรวจสําหรับผูปวย-ผูบริจาคมีชีวิต(HLA typing for patient and living donor)  

a. สําหรับผูปวยประกอบดวยการทดสอบดังน้ี     

- HLA  typing (SSO) 

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

EDTA blood 3 mL 2 หลอด 

จันทร-ศุกร 

08.30-12.00 น. 
7 วันทําการ 

9,000 

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

และ Clotted blood 6 mL   

2 หลอด (ผูปวย) 

2,500 

- HLA antibody (Fluorescent beads 

assay) 

Clotted blood 6 mL 

หรือ Serum 1 mL 

3,500 

b. สําหรับผูบริจาค ประกอบดวยการทดสอบดังน้ี  

- HLA typing (SSO) 

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

resolution)  

EDTA blood 3 mL 2 หลอด 

จันทร-ศุกร 

08.30-12.00 น. 
7 วันทําการ 

9,000 

- HLA crossmatching (CDC technique) ACD blood 50 mL 

(ผูบริจาค)และ Clotted blood 

6 mL 2 หลอด (ผูปวย) 

2,500 

c. HLA crossmatching (Flow 

cytometry) 

ACD blood 20 mL (ผูบรจิาค) 

และ Clotted blood 6 mL 

(ผูบริจาค) 

จันทร-ศุกร 

08.30-12.00 น. 

7 วันทําการ 10,000 

d. HLA crossmatching (CDC technique) 

(Repeat crossmatch) 

ACD blood 50 mL (ผูบริจาค) 

และ Clotted blood 6 mL 

2 หลอด (ผูปวย) 

จันทร-ศุกร 

08.30-12.00 น. 

5 วันทําการ 4,500 

1.3 การตรวจสําหรับผูปวยท่ีไดรับการปลูกถายอวัยวะจากผูบริจาคอวัยวะสมองตาย  (Testing for patient and deceased donor) 

HLA crossmatching (CDC technique) Lymphnode 3-5 nodes 

หรือ Spleen ทั้งช้ิน 

ตลอดเวลา 6-8 ชั่วโมง 8,500/ชุด 

HLA crossmatching (CDC technique) 

for heart transplantation 

Clotted blood 6 mL ตลอดเวลา 3 วันทําการ 5,000 

HLA crossmatching (CDC technique)  

กรณทีดสอบ Crossmatch เพ่ิมตอ 1 ชุด 

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

HLA crossmatching (CDC technique)  

กรณ ีAcute หรือ Hyper acute rejection 

Clotted blood 6 mL ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 5,000 
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รายการ สิ่งสงตรวจ 
วัน-เวลารับ 

Specimen 

กําหนด 

วันรับผล 

คาบริการ 

(บาท) 

กรณียกเลิก(โดยแจงยกเลิกกอนการทดสอบ HLA crossmatching) 

คาบริการแยกเซลล (Deceased donor) 

จาก Lymph node หรือ Spleen (ตอ 1 

donor) 

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

คาบริการ Set tray (Deceased donor) 

(ตอ 1 donor) 

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

2. HLA antibody         

2.1 HLA antibody screening (LSM) 

(Fluorescent beads assay) 

Clotted blood 6 mL 

หรือ Serum 1 mL 

จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

5 วันทําการ 2,000 

2.2 HLA antibody (PRA) 

(Fluorescent beads assay) 

1 เดือน 3,500 

2.3 HLA antibody (PRA) กรณีเรงดวนทํา 1 ราย 

(Fluorescent beads assay) 

3 วันทําการ 5,000 

2.4 Single antigen bead (SAB) for 

HLA Class I (HLA -A, -B, -C) 

(Fluorescent beads assay) 

7 วันทําการ 13,000 

2.5 Single antigen bead (SAB) for 

HLA Class II (HLA -DR, -DQ, -DP) 

(Fluorescent beads assay) 

7 วันทําการ 12,000 

2.6 HLA/HNA antibody  

(TRALI investigation)  

(Fluorescent beads assay) 

  

7 วันทําการ 5,000 

3. HLA typing  

1. ผูปวยหรือผูบริจาคตองไมไดรับเลือด Packed red cell หรือ Whole blood เกิน 2 unit ภายใน 24 ชั่วโมงกอนเก็บตวัอยาง 

2. ผูปวยหรือผูบริจาคตองมีปริมาณ White blood cell ไมนอยกวา 2,000 cell/uL 

3. สิ่งสงตรวจตองไมเจาะเก็บในระยะ Blast crisis หรอืใชสิ่งสงตรวจเปน Buccal swab 

3.1 HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ DNA typing 

(Low resolution : SSO) 

EDTA blood 3 mL 2 หลอด 
จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 
5 วันทําการ 

12,000 

3.2 HLA-A DNA typing  

(Low resolution : SSO) 

2,500 

3.3 HLA-B DNA typing  

(Low resolution : SSO) 

3,500 
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รายการ สิ่งสงตรวจ 
วัน-เวลารับ 

Specimen 

กําหนด 

วันรับผล 

คาบริการ 

(บาท) 

3.4 HLA-C DNA typing  

(Low resolution : SSO) 

1,500 

3.5 HLA-DR DNA typing  

(Low resolution : SSO) 

3,000 

3.6 HLA-DQB1 DNA typing  

(Low resolution : SSO) 

1,500 

3.7 HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ DNA typing 

(High resolution : NGS) 

EDTA blood 3 mL 2 หลอด  
จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น.  
10 วันทําการ  

22,000 

3.8 HLA-A DNA typing  

(High resolution : NGS) 

4,000 

3.9 HLA-B DNA typing 

(High resolution : NGS) 

5,000 

3.10 HLA-C DNA typing 

(High resolution : NGS) 

3,500 

3.11 HLA-DRB1 DNA typing  

(High resolution : NGS) 

6,000 

3.12 HLA-DRB3/4/5 DNA typing  

(High resolution : NGS) 

3,500 

3.13 HLA-DQB1 DNA typing  

(High resolution : NGS) 

3,500 

3.14 HLA-DPB1 DNA typing  

(High resolution : NGS) 

3,500 

HLA for search unrelated bone marrow donor  

3.15 HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ DNA typing 

(Low resolution : SSO) 

EDTA blood 3 mL 2 หลอด จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

5 วันทําการ 12,000 

3.16 HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ DNA typing 

(High resolution : NGS) 

EDTA blood 3 mL 2 หลอด จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

10 วันทําการ 22,000 

3.17 HLA for confirmatory typing 

HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ DNA typing 

(High resolution : NGS) 

EDTA blood 3 mL 2 หลอด จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

10 วันทําการ 22,000 

HLA for disease associated  

3.18 HLA-B27 (Real time PCR ) EDTA blood 3 mL 1 หลอด จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

1 วันทําการ 1,200 
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รายการ สิ่งสงตรวจ 
วัน-เวลารับ 

Specimen 

กําหนด 

วันรับผล 

คาบริการ 

(บาท) 

3.19 HLA disease associated อื่น ๆ  

(SSO/ NGS) 

EDTA blood 3 mL 1 หลอด จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

กรุณาสอบถามราคา 

และกําหนดวันสงผล 

4. Platelet antibody และ platelet crossmatch 

1. กรณีขนสงผานภาคบริการโลหิต หรือพัสดุไปรษณีย ขนสงตัวอยางที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ใหสงถึงศูนยหองปฏิบัติการอางอิง

ภายใน 24 ชั่วโมง  

2. ข้ันตอนการสง Platelet crossmatch ผูใชบริการสงแบบฟอรมการขอเกล็ดเลือด และโทรประสานงานที่ศูนยหองปฏิบัติการอางอิง

เพียงท่ีเดียวและเจาหนาที่ศูนยหองปฏิบัติการอางอิง จะประสานงานการขอเกล็ดเลอืดไปยังฝายรับบริจาคโลหิตเฉพาะสวน 

3. กรณสีงตรวจ Platelet crossmatch และ Platelet antibody screening หามใช หลอด Clotted blood ชนิดเจล 

4.1 HLA/HPA crossmatch SDP (SPRCA) Clotted blood อยางนอย  

12 mL กรุณาโทรแจงกอน 

11.00 น. 

จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

 

16.30 น. 

(สงหลัง 11.00น. 

ติดตามผลในวัน

ถัดไป) 

1,500/unit 

4.2 HLA/HPA match SDP (ตามผูบรจิาค) 

(SPRCA) 

Clotted blood อยางนอย 12 

mLพรอมแนบสาํเนาผล HLA 

class I Typing และ/หรือ HPA 

Typing และโทรประสานงาน

ยืนยันการติดตาม ผูบริจาค 

จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

จนกวาจะ

ติดตาม 

ผูบริจาคที่เขา

กันได 

2,000/unit 

4.3 Platelet crossmatch (SPRCA) 

(กรณีรพ. สงเลือดผูบริจาคมาทดสอบ) 

Clotted blood อยางนอย  

12 mL (ผูปวย) และ ACD 

blood อยางนอย 12 mL ใน

หลอดพลาสติกใหม (ผูบริจาค) 

จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

1 วันทําการ 500/ราย 

(ทดสอบกับ 

donor 1 ราย) 
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รายการ สิ่งสงตรวจ 
วัน-เวลารับ 

Specimen 

กําหนด 

วันรับผล 

คาบริการ 

(บาท) 

4.4 Platelet antibody screening 

(SPRCA, MAIPA, *Platelet associated IgG 

by PIFT) 

1.กรณีสงสัย Neonatal 

alloimmune 

thrombocytopenia  

แม: clotted blood อยางนอย 

12 mL และ ACD blood  

อยางนอย 12 mL ในหลอด

พลาสติกใหม 

พอ: ACD blood อยางนอย  

12 mL ในหลอดพลาสติกใหม 

2. กรณีสงสัยผูปวยมี Platelet 

antibody 

Clotted blood อยางนอย  

12 mL และ ACD blood  

อยางนอย 12 mL ในหลอด

พลาสติกใหม 

3. กรณีสงสัยผูปวยมี Drug - 

dependent antibody 

Clotted blood อยางนอย  

12 mL และ ACD blood  

อยางนอย 12 mL ในหลอด

พลาสติกใหม 

เจาะเลือดหลังหยุดยาและคา

เกล็ดเลือดมีคาในระดบัปกติ 

ตัวอยางยาพรอมรายละเอียด

การใชยา  

(ตองเปนยาชนิดน้ํา) 

จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

3 วันทําการ 3,000 

4.5 HPA typing (Real time PCR) EDTA blood 3 mL จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

7 วันทําการ 2,000 

4.6 HLA Class I typing  

(HLA-A, -B typing : SSO) 

EDTA blood 3 mL จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

5 วันทําการ 4,000 
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หมายเหตุ  

MAIPA : Monoclonal antibody-specific immobilization of platelet antigen  

SPRCA : Solid phase red cell adherance assay  

SSO : Polymerase chain reaction-sequence-specific oligonucleotide  

PIFT : Platelet Immunofluorescent test  

NGS : Next-generation sequencing 

CDC : Complement-Dependent Cytotoxicity technique 

 

รายการ สิ่งสงตรวจ 
วัน-เวลารับ 

specimen 

กําหนด 

วันรับผล 

คาบริการ 

(บาท) 

5. Stem cell processing and Flow cytometry testing 

วิธีขนสงตัวอยาง: 

1. ขนสงตัวอยางที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส กรณีท่ีไมสามารถสงตัวอยางไดทันทีใหเก็บตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส  

2. ใหสงถึงศูนยหองปฏิบัติการอางอิงภายใน 72 ชั่วโมง* หลงัเจาะเก็บตัวอยาง 

3. ระบุวันและเวลาท่ีเจาะเก็บบนหลอดตัวอยางและบนถุงใส Bone marrow/PBSC  

* Reference: Australia Bone Marrow Donor Registry (ABMDR) Implementation date: 26-6-2015 

5.1 คาปน Stem cell processing        
BM, PBSC 

จันทร-ศุกร 

08.30-15.00 น. 
N/A 20,000/ครั้ง 

5.2 คาแชแข็ง  Bone marrow / PBSC / DLI 

BM, PBSC, DLI 

จันทร-ศุกร 

08.30-15.00 น. 

N/A 

7,300/unit 

หลัง 15.00น. 

(แชแข็งวันถัดไป) 

เสาร 

กอน 12.00 น. 

5.3 คาเก็บรักษา Bone marrow / PBSC / DLI N/A 5,000/ป 

5.4 บริการขนสงเซลลท่ีแชแข็งกลับไปปลูกถาย

ใหกับผูปวย (Reinfuse stem cell) และ การ

ตรวจสอบปริมาณเซลลที่มีชีวิตภายหลังการ

ละลายเซลลที่แชแข็ง (Viability) ภายในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

N/A จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

กรณีวันหยุด 

แจงลวงหนา 7 วัน 

N/A 4,000/ครั้ง 

5.5 บรกิารเตรียมอุปกรณสําหรับ Reinfuse 

stem cell (ยกเวนคาขนสง) 

N/A จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

กรณีวันหยุด 

แจงลวงหนา 7 วัน 

N/A 3,000/ครั้ง 

5.6 บรกิารขนสง Stem cell (cryopreserved) 

ในตางจังหวัด 

N/A จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

N/A 30,000/คร้ัง 
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รายการ สิ่งสงตรวจ 
วัน-เวลารับ 

specimen 

กําหนด 

วันรับผล 

คาบริการ 

(บาท) 

5.7 CD34 (Flow cytometry) 

 

5.8 CD3/CD4/CD8 (Flow cytometry) EDTA blood 3 mL 

BM, PBSC, Cord blood 

จันทร-ศุกร 

08.30-15.00 น. 

ภายใน 

19.30 น. 

1,000 

จันทร-ศุกร 

หลัง 15.00 น. 

วันถัดไปกอน 

10.00 น. 

750 

เสาร 

กอน 12.00 น. 

ภายใน 

16.00 น. 

6. การตรวจสําหรับการควบคุมคุณภาพโลหิตและผลิตภัณฑโลหิต 

6.1 การทดสอบ HBs Ab titer product  

(HBIG + IVIG) (CMIA) 

HBIG , IVIG จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

15 วัน 10,000 

6.2 การตรวจภูมิ HBs Ab สําหรับผูบริจาคเขา

โครงการ HBIG (CMIA) 

Clotted blood 6 mL จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

12 วัน 1,500 

6.3 HLA/HNA antibody (TRALI 

investigation)(Fluorescent beads assay) 

Clotted blood 6 mL จันทร-ศุกร 

08.30-16.30 น. 

7 วันทําการ 5,000 

6.4 ตรวจปริมาณเม็ดโลหิตขาว Residual WBC 

ในผลิตภัณฑ (Flow cytometry) 

Leukoreduced blood 

product 

จันทร-ศุกร 

08.30-15.30 น. 

วันถัดไปกอน

10.00 น. 

1,000 

7. การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อการปลูกถายอวัยวะใน Deceased donor (คาบริการเรยีกเก็บกับศูนยรับบริจาคอวัยวะ) 

7.1 งานบรกิารตรวจ Infectious markers 

(Deceased donor) 

Clotted blood 18 mL, 

EDTA 24 mL 

ตลอดเวลา 2.30 ช่ัวโมง 

หลังจากรับ

ตัวอยาง 

 

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 
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รายการ สิ่งสงตรวจ 
วัน-เวลารับ 

specimen 

กําหนด 

วันรับผล 

คาบริการ 

(บาท) 

กรณีทดสอบเพิ่มเติม 

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 

หลังจากรบั

แจง 

11,000 

หมายเหตุ  N/A  = Not applicable 

##  = รายการตรวจที่สงหองปฏิบัติการรับตรวจตอ (Referral Laboratory) 

 

 


