
นวัตกรรมคัดกรองโรคในแม่และเด็ก

โดย 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



ความก้าวหน้าระบบบรกิารตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลกูทางห้องปฏิบัติการด้วย 

HPV DNA Testing



รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการรองรับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA test 

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงาน ณ วันที่ 21 มกราคม 2563

1. จัดการประชุมชี้แจงพื้นที่น าร่อง ได้แก่ จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม
ขุนภักดีสุขกิจ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
รายละเอียด
• วิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
• ขั้นตอนการเก็บและน าส่งเพื่อตรวจ HPV DNA TEST ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• รูปแบบการรายงานผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
• ผู้ เข้าร่วมประชุม จ านวน 150 ราย ประกอบด้วยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ 

สาธารณสุขจังหวัด นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 



ความก้าวหน้าการตรวจวินิจฉัย
กลุ่มอาการดาวน์ในหญงิตัง้ครรภ์



ผลด าเนินงานบริการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตรวจคัดกรอง

จ านวนโรงพยาบาล จังหวัด ตัวอย่างส่งตรวจ
ระหว่างเดือนกันยายน 2561 ถงึ 31 ธันวาคม 62
จ านวน 9,912 ตัวอย่าง

Quadruple test : ศวก. นครสวรรค์

หญิงตั้งครรภ์ จ ำนวนตัวอย่ำง ควำมเส่ียงสูง

อำยุ 35 ปี 9,160 2,267 (24.75%)
อำยุ < 35 ปี 752 36 (4.78%)

ตรวจยืนยัน

 ตัวอย่างคัดกรองความเส่ียงสูง 
 จ านวน 1,032 ตัวอย่าง
• ความผิดปกตกิลุ่มอาการดาวน์ (trisomy 21) 

11 ราย
• กลุ่มอาการเอด็เวิร์ด (trisomy 18) 8 ราย 
• กลุ่มอาการพาทวั (trisomy 13)  1 ราย
      

Molecular karyotyping: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข



ผลการด าเนินงาน

1. แต่งตัง้คณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานทางห้องปฏิบัตกิาร 
ค าส่ังกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ที่ 19/2562 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563

2. เตรียมความพร้อมด าเนินการจัดประชุมเครือข่ายกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 12 เขตสุขภาพ
3. เตรียมความพร้อมด าเนินการประกันคุณภาพการตรวจคัดกรอง (Quadruple test)
4. เตรียมความพร้อมของศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือขยายงานบริการ

- การประเมนิความถูกต้องของวิธีการตรวจวเิคราะห์
- พัฒนานวัตกรรมบริการ



ความก้าวหน้า
การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกดิ
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Logistic (EMS)
- MOU ปณท. กับ กรมวพ.
- จัดส่งต.ย.ถึง Lab 3 วันท าการ
- ตรวจสอบสถานการณ์

จัดส่งได้
ด าเนินการน าร่อง ก.พ. 2563
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โรงพยาบาล
- เจาะเลือดเด็กอายุ > 2 วัน
- น าส่งไปรษณีย์

ตรวจวิเคราะห์
รายงานผลในระบบ 3 – 5 วัน

ไปรษณีย์น าส่ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 วัน

ติดตามเด็กเพื่อให้ได้รับการรกัษา
ภายในอายไุม่เกิน 14 วัน

2. ระบบการติดตามผู้ป่วย
เพื่อให้ได้รับการรักษา

กระบวนการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ตามแนวทางของประเทศไทย เพื่อใหท้ารกที่มีผลผิดปกติ ได้รับการรักษาภายใน 14 วัน

<14 >14 ไมไ่ดร้บัยา

32.5 43.5 24

กรมอนามัย
ดูแลนโยบายงานแม่

และเด็ก

กรมการแพทย์
ศูนย์ติดตามการรักษาฯ 
ติดตามเด็กให้มาตรวจยืนยัน
และติดตามการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ตรวจคัดกรองและตรวจ
ยืนยัน
- รายงานผลเข้า Web Portal

ราชวิทยาลัย
แนวทางปฏิบัติการรักษา

MCH Board
ก ากับดูแลงานด้านแม่และเด็กในพื้นที่

สปสช.
สนับสนนุงบประมาณ 

การพัฒนาในปี 2563



สปสช. ขยายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมกลุ่มโรคหายาก (Rare disease) 

การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหายาก 
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิระยะที่ 1

3. การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์4. ระบบข้อมูล

1. นิยาม “โรคหายาก”6. การเงินการคลัง

2. ระบบบริการดูแลรักษาโรคหายาก

*5. การศึกษาวิจัย

• เริ่มด าเนินการในป ี2563 อนุมัติตรวจ 24 โรค
หายาก กลุ่ม IEM

• พัฒนาระบบบริการส่งต่อพิเศษ “ศูนย์โรคหา
ยาก” ใน รพ. 7 แห่ง ทั่วประเทศ

• คาดการณ์กลุ่มเสี่ยงที่ต้องรบัการตรวจวินิจฉัย 
250 ราย/ปี ในจ านวนจะเปน็ผู้ป่วยโรคหายาก
รายใหม่ 52 ราย/ปี

• ครอบคลุม การตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยง การตรวจ
ยืนยัน การรักษาพยาบาล และการติดตาม
ผลการรักษา รวมถึงค่าพาหนะรับส่งต่อส่งกลับ

• ใช้งบประมาณ 12.8 ล้านบาท 



การพัฒนากระบวนการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(TSH/PKU/IEM)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- 2562-65 ศึกษาวิจัยการตรวจ IEM 

ด้วย LC-MS/MS ตรวจได้ 24 โรค 
- ชุดน้ ายา In-house 200 บาท/ราย 

(100 ล้านบาท/ปี*)
- ชุดน้ ายาส าเร็จรูป 350 บาท/ราย 

(175 ล้านบาท/ปี*)
     *จ านวนเด็กเกิด 500,000 ราย/ปี
- NBS IEM รอผลประเมินความคุ้มค่า

จาก HITAP  
 

IEM (>40-50 โรค)

HITAP ประเมินพบว่ามีความ
คุ้มค่าถ้ามีการตรวจคัดกรองก่อน
มีอาการใน 4 โรค 

สปสช. 2563 ขยายสิทธิการตรวจ
ยืนยันและรักษาผู้ป่วยโรคหายาก 
24 โรค ส่งต่อ 7 ศูนย์โรคหายาก 
งบประมาณ 12.8 ล้านบาท 

≤14 วนั 
100 %



NBS-IEM (24 โรค)
เด็กไทยแรกเกิดทุกราย

ได้รับการตรวจคัดกรอง
แบบเพิ่มจ านวนโรค 

- ได้รับงบประมาณ
- จัดเตรียมพื้นที่ห้องปฏิบัติการ
- บุคลากรได้รับการอบรม

จัดระบบบริการ
ส าหรับ IEM

ประเมิน คุ้มค่า เพื่อ
พิจารณาขยาย ครอบคลุม
ทั่วประเทศ (HITAP)

ชี้แจงการด าเนินการ
ผ่าน MCH บอร์ด

ต.ค.62-ม.ีค. 63 เม.ย.-ก.ย. 63 ปีงบประมาณ65ปีงบประมาณ 64

บูรณาการร่วมกับ กรมอนามัย กรมการแพทย์ และส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ

ศึกษาวิจัย
Method Validation

5,000 ต.ย.

น าร่องกับตัวอย่าง
ที่ส่งตรวจคัดกรอง

(70,000 ต.ย.)

- ขอรับการรับรองตามระบบ
คุณภาพ ISO:15189/15190
-เปิดให้บริการตรวจคัดกรองทารก
แรกเกิดแบบเพิ่มจ านวนโรค

DMSc NBS IEM Roadmap


