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กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

17 เมษายน 2562



ความส าคญัของภาวะความผดิปกตแิต่ก าเนิด

ภาวะผดิปกตทิ ัง้ 3 ประเภทนีม้อีตัราคอ่นขา้งสูงในเดก็ไทยและในชว่งทีผ่่านมา

ประเทศไทยตอ้งแบกรบัภาระคา่ใชจ้า่ยของความผดิปกตดิงักล่าวไม่น้อยกวา่ 9,000 ลา้นบาทตอ่ปี**

โรคธาลสัซเีมยี

ชนิดรุนแรง
- ทารกเกดิมาเป็นธาลสัซเีมยี

ชนิดรุนแรง 4158 คน*

- สงัคมรบัภาระคา่ใชจ้า่ยตลอด

ชวีติมากกวา่ 7,000 ลา้นบาท*

ภาวะพรอ่งไทรอยด ์

ฮอรโ์มนแตก่ าเนิด
- ทารกเกดิมาพรอ้มภาวะพรอ่ง

ไทรอยดฮ์อรโ์มน 539 คน*

- หากไม่ไดร้บัการรกัษาภายใน 2

เดอืนเดก็จะมภีาวะปัญญาออ่น

- สงัคมรบัภาระคา่ใชจ้า่ยตลอด

ชวีติมากกวา่ 4,000 ลา้นบาท***

กลุ่มอาการดาวน์
- ทารกเกดิมาเป็นเดก็กลุ่ม

อาการดาวน ์852 คน*

- สงัคมรบัภาระคา่ใชจ้า่ย

ตลอดชวีติมากกวา่ 2,000 

ลา้นบาท*

*HiTAP 2555 ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย โครงการอนาคตไทย เพือ่การสรา้งเสรมิสขุภาวะเด็กอายุ 0-5 ปี

**ส านักงานสง่เสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน (สสค.) 2557 พฒันาการเด็กปฐมวยั รากแกว้แห่งชวีติ

***จากการศกึษาจากวทิยาลยัการสาธารณสขุ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั พบวา่การสญูเสยีทางเศรษฐศาสตรข์องรฐับาลตอ่ผู่ป่วย 1 คน เป็นเงนิ 8.3 ลา้นบาท (สรญัญา สง่คณุธรรม วารสารกมุารเวชศาสตร ์2552)

****คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากการเลีย้งดเูด็กปกตติัง้แตเ่กดิจนเสยีชวีติประมาณ 2.5 ลา้นบาท แบ่งเป็นคา่ใชจ้า่ยทีภ่าครฐัตอ้งสนับสนุนเชน่คา่รกัษาพยาบาล คา่ตรวจรา่งกาย คา่สง่เสรมิพฒันาการ ประมาณ

900,000 บาท และสว่นทีเ่หลอืประมาณ 1.6 ลา้นบาท เป็นคา่ใชจ้า่ยของผูป้กครองในการเลีย้งดลูกูทีเ่ป็นดาวน์ ซนิโดรม (ตอ่ 1 คน) - - - http://www.hitap.net/17315

ขอ้มูลจากการประมาณการในปี 2554* โดย HiTAP



1. การใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรทางสาธารณสุข/ หญงิตัง้ครรภแ์ละสามี

บุคลากรทางสาธารณสุข : แพทย ์(สูตแิพทย ์& กุมารแพทย)์ พยาบาล หอ้งปฏบิตัิการ

2. การตรวจคดักรองทางหอ้งปฏบิตักิาร

3. การใหค้ าปรกึษาแนะน าทางพนัธุกรรม

4. การตรวจยนืยนั & PND

5. การป้องกนัไม่ใหม้ีผูป่้วยใหม่เพิม่มากข้ึน & การรกัษาผูป่้วยอย่างมีประสทิธิภาพ

แนวทางการควบคุมและป้องกนัความผิดปกตทิางพนัธุกรรม



ทารกแรกเกดิ

หญงิต ัง้ครรภ ์

2535

เร ิม่พฒันาวธิกีาร

ตรวจคดักรองทารก

แรกเกดิ

CHT/ PKU

2548

CHT อยูใ่นชดุ

สทิธปิระโยชน์

สปสช

CHT/ PKU

IEM
2548

โครงการน ารอ่ง

ทีก่รมวทิย ์

2535

-เร ิม่พฒันาวธิกีารตรวจ

วนิิจฉยัธาลสัซเีมยี

-พฒันาเครอืขา่ย

หอ้งปฏบิตักิาร

ธาลสัซเีมยี
ธาลสัซเีมยี

กลุ่มอาการ

ดาวน์
2560

สวส เปิดบรกิาร

ตรวจ PND โดยวธิี

Molecular 

Karyotyping

2561

ศวก นครสวรรค ์เปิด

บรกิาร

Quadruple Test

อยูใ่นชดุสทิธปิระโยชน์

สปสช ส าหรบัหญงิต ัง้ครรภ ์

อายุมากกวา่ 35 ปี

อยูใ่นชดุสทิธปิระโยชน ์สปสช

กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศนโยบาย 

สง่เสรมิ ป้องกนั และ

ควบคุมโรคธาลสัซเีมยี

2548

2559

เชือ่มตอ่ขอ้มูลกบั 

ระบบ Web Portal

สปสช

บทบาทกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการ

ควบคุมและป้องกนัภาวะความผดิปกตแิตก่ าเนิด

ยงัไม่มขีอ้มูลทีแ่สดง

ใหเ้หน็ความส าเรจ็ใน

การแกไ้ขปัญหา
ระดบัประเทศ

ยงัไม่มขีอ้มูลทีแ่สดง

ใหเ้หน็ความส าเรจ็ใน

การแกไ้ขปัญหา
ระดบัประเทศ

ทารกกลุ่มอาการ

ดาวนส์ว่นใหญ่เกดิ

จากมารดาทีม่อีายุ

น้อยกวา่ 35 ปี

ยงัไม่อยู่ในชดุสทิธิ
ประโยชน์

2559

เร ิม่โครงการน ารอ่งที่

โรงพยาบาลศริริาช



สถานพยาบาล (ANC)

สปสช. 
-สนบัสนุนงบประมาณงานบรกิาร

ภายใตช้ดุสทิธปิระโยชน์

-ดูแลระบบ Web Portal

-การป้องกนั

-การรกัษา

กลุ่มอาการดาวน์

Down Syndrome

ราชวทิยาลยั/ มหาวทิยาลยั
-เป็นทีป่รกึษาและรว่มท าคูม่อื

MCH Board
ขบัเคลือ่นในพืน้ที่

-ใหค้ าปรกึษาแนะน าแกห่ญงิต ัง้ครรภ ์

-เกบ็ตวัอยา่งเลอืดและประวตัิ

-ป้อนขอ้มูลเขา้ระบบ Web Portal 

-สง่ตวัอยา่งเลอืดตรวจคดักรอง

- หากผลการตรวจคดักรองพบวา่มี

ความเสีย่งสูงตอ้งใหค้ าแนะน าฯ  &

เกบ็ตวัอยา่งทารกในครรภส์ง่ PND

ปี 2562 อยู่ในชดุสทิธปิระโยชน ์สปสช ส าหรบั

หญงิต ัง้ครรภอ์ายุมากกวา่ 35 ปี & หญงิ

ต ัง้ครรภทุ์กคนใน 6 จงัหวดัน ารอ่ง

-อบุตักิารณ ์1: 800 คาดวา่มเีดก็กลุ่มอาการดาวนปี์ละ 800-1,000 ราย 

ปี 2559-2561 โครงการน ารอ่งส าหรบัหญงิต ัง้ครรภทุ์กคนใน 6 จงัหวดัน ารอ่ง: 
เชยีงใหม่ ล าพูน นครสวรรค ์ขอนแกน่ สงขลา และยะลา โดยตรวจคดักรอง 38,229 ราย  

เสีย่งสูง 3,859 ราย พบ DS 36 ราย (TOP28) อืน่ๆ 26 ราย (T18/ NTD)

กรมการแพทย ์
-จดัท าคูม่อื & พฒันาเครอืข่ายการ

รกัษา CPG

บทบาทกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
1. บรกิารตรวจคดักรอง Quadruple Test ที ่ศวก 

นครสวรรค ์ต ัง้แต ่21 กนัยายน 2561 ปัจจุบนัใหบ้รกิารแลว้ 

1461 ตวัอยา่ง* จาก 160 โรงพยาบาล 31 จงัหวดั

*ขอ้มูล ณ วนัที ่5 เมษายน 2562

2. บรกิารตรวจยนืยนั Molecular karyotyping ที ่

สวส ต ัง้แตต่น้ปี 2560 ปัจจุบนัใหบ้รกิารแลว้ 1018 ตวัอยา่ง

พบ T21 : 10 ตวัอยา่ง T18 : 8 ตวัอยา่ง T13 : 1 ตวัอยา่ง 

Microdeletion/ Microduplication: 3 ตวัอยา่ง

-ดูแลนโยบายงานแม่และเดก็

-สือ่สาร ฝึกอบรมแพทย/์ พยาบาล ANC

-พฒันาเครอืข่ายควบคมุป้องกนัโรค

กรมอนามยั

กรมสุขภาพจติ
-จดัท าคูม่อืใหค้ าปรกึษาฯ/ อบรม

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

-จดัท าคูม่อืทางหอ้งปฏบิตักิาร/ อบรม

-Lab QA

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

โรงเรยีนแพทย ์ ศูนยอ์นามยั

-บรกิารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร

-ตรวจคดักรอง & ตรวจยนืบนั

PND: Karyotyping

ผล PND พบทารก

กลุ่มอาการดาวน์

ตอ้งใหค้ าแนะน าฯ

3. พฒันามาตรฐานการใหบ้รกิารทางหอ้งปฏบิตักิาร
อบรมบุคลากร/ อยูใ่นระหวา่งการจดัท าคูม่อื และการทดสอบ

ความช านาญทางหอ้งปฏบิตักิาร (EQA)



กลุ่มอาการดาวน์

Down Syndrome



กลุ่มอาการดาวน์

Down Syndrome

สถานการณ์ จ านวนเด็ก DS 

เกดิมีชีพ

PND แทง้จากการ

เจาะน ้าคร า่

ยตุกิารต ัง้ครรภ ์

1

ไม่มีการตรวจคดักรอง

1152 - - -

2

PND แม่อายมุากกว่า 35 ปี

852 (73.9%) 87,472 559

(0.63%)

360

(31%)

3

ตรวจคดักรองทกุราย (Quad) 372 (33%) 38,466 246 (0.63%) 834 (72%)

4

ตรวจคดักรองแม่อายุ<35 ปี/ 

PND แม่อายมุากกว่า 35 ปี

316 (27%) 120,955 773

(0.63%)

909 (79%)



กลุ่มอาการดาวน์

Down Syndrome

สถานการณ์ ผลการวเิคราะห์

1

ไม่มีการตรวจคดักรอง

ใชเ้ป็นสถานการณ์เปรยีบเทยีบ

2

PND แม่อายุ > 35 ปี

มีความคุม้ค่า มีผลไดม้ากกว่าตน้ทนุ

ป้องกนัไดเ้พยีง 31%

3

ตรวจคดักรองทกุราย

มีความคุม้ค่า มีผลไดม้ากกว่าตน้ทนุ 

ป้องกนัได ้72%

4

ตรวจคดักรองแม่อายุ< 35 ปี/ 

PND แม่อายุ > 35 ปี

ไม่มีความคุม้ค่า สิ้นเปลอืงตน้ทนุ (ผลไดต้่อตน้ทนุนอ้ยกว่า 1)

ป้องกนัได ้79% แต่การแทง้จากการเจาะน ้าคร า่สูง



Risk
Calculation

กลุม่อาการดาวน์ & การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร

1

2

ศวก นครสวรรค ์

- Molecular Karyotyping 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์าธารณสุข

ศกัยภาพการใหบ้รกิารของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

การทดสอบ ศกัยภาพ/ ปี จ านวนตวัอย่างปจัจุบนั

Quad Test 50,000 1,461

Molecular BoBs 20,000 1,018



จ านวนตวัอย่างนอ้ย

การกรอกประวตัไิม่ถกูตอ้ง

บคุลากรในโรงพยาบาลยงัไม่

ทราบแนวทางการด าเนินงาน

กลุม่อาการดาวน์ : ปญัหา แนวทางการแกไ้ข

และการขอความร่วมมือจากกรมอนามยั

ขอความร่วมมือในการสือ่สาร สรา้งความ

เขา้ใจ และประชาสมัพนัธโ์ครงการ 

รวมถงึกระบวนการด าเนินงาน

สือ่สารผ่าน MCH Board

ตดิตามขอ้มูลจนถงึหลงัคลอด ตดิตามขอ้มูลจนถงึ TOP

จดัอบรมบคุลากร



โรงพยาบาล (ANC)

สปสช. 
-สนบัสนุนงบประมาณงานบรกิาร

ภายใตช้ดุสทิธปิระโยชน์

-ดูแลโปรแกรมระบบบรหิารจดัการ

โรคธาลสัซเีมยี

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

รพศ ศูนยอ์นามยั รร แพทย ์

-บรกิารตรวจยนืยนั

โรงเรยีนแพทย/์ ศูนยอ์นามยั/ 

รพท/ รพศ - - PND

โรคธาลสัซเีมยีชนิดรุนแรง

มูลนิธโิรคโลหติจางธาลสัซเีมยี/

มหาวทิยาลยั
-เป็นทีป่รกึษา/รว่มท าคูม่อื/จดัประชมุ

MCH Board
ขบัเคลือ่นในพืน้ที่

-ใหค้ าแนะน าแกห่ญงิต ัง้ครรภ ์

-เกบ็เลอืดหญงิต ัง้ครรภ/์ สามี

-ป้อนขอ้มูลเขา้โปรแกรมระบบ

บรหิารจดัการโรคธาลสัซเีมยี

-สง่ตวัอยา่งเลอืดตรวจคดักรอง

- หากผลการตรวจคดักรองพบวา่

มคีวามเสีย่งสูงตอ้งตรวจยนืยนั

เพือ่วนิิจฉยัคูเ่สีย่ง

การด าเนินงานของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
ต ัง้แตปี่ 2548 เครอืข่ายหอ้งปฏบิตักิารของกรมฯ

ทัง้ส่วนกลางที ่สวส และส่วนภูมภิาค 12 แห่ง ใหบ้รกิาร

Hb typing 337,553 ราย ผลผดิปกต ิ205,842 ราย 

ตรวจ α-thal1 175,808 ราย ตรวจ β-thal 3,920 ราย

พบคูเ่สีย่ง 3,329 คู ่

-คนไทยเป็นพาหะของโรคพบรอ้ยละ 30-40 หรอื 18-24 ลา้นคน

-พบผูป่้วยรอ้ยละ 1 (6 แสน)/ ผูป่้วยชนิดรุนแรงรายใหม่ 4253 ราย/ปี

คา่ใชจ้า่ยตลอดอายุขยั 21,487 ลา้นบาท

การควบคมุและป้องกนัโรคธาลสัซเีมยีชนิดรุนแรง

อยู่ในชดุสทิธปิระโยชนข์อง สปสช ต ัง้แตปี่ 2548

กรมการแพทย ์
-จดัท าคูม่อื & พฒันาเครอืข่ายการ

รกัษา

-ดูแลนโยบายงานแม่และเดก็

-จดัท าคูม่อืใหค้ าปรกึษาแนะน าฯ

-สือ่สาร/ ฝึกอบรมแพทย/์ พยาบาล ANC

-พฒันาเครอืข่ายควบคมุป้องกนัโรค

กรมอนามยั

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

-จดัท าคูม่อืทางหอ้งปฏบิตักิาร/ อบรม

-Lab QA: EQA

-หากเป็นคูเ่สีย่งตอ้งใหค้ าแนะน าฯ  

&เกบ็ตวัอยา่งสง่ PND

-หากทารกในครรภเ์ป็นโรคชนิด

รุนแรงตอ้งใหค้ าแนะน าฯ Hb typing ปีละประมาณ 25000 ราย

α-thal 1 ปีละประมาณ 14,000 ราย

-จดัท าคู่มือ

-EQA

- ISO15189

-จดัประชมุ

เผยแพรค่วามรู ้

2 ขัน้ตอน

ตอ้งเรง่

ด าเนินการ

- การป้องกนัโรค

- การรกัษาโรค



โรคธาลสัซเีมยีชนิดรุนแรง

การด าเนินงานตามแผนงานธาลสัซเีมยีแห่งชาติ

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคธาลสัซเีมียใหไ้ดม้าตรฐาน มีคุณภาพ 

โดยกรมอนามยั

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 พฒันาระบบการรกัษาพยาบาลผูป่้วยโรคธาลสัซเีมียใหไ้ดม้าตรฐาน

โดยกรมการแพทย ์

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาหอ้งปฏบิตักิารดา้นการตรวจวนิิจฉยัใหม้ีมาตรฐาน มีประสทิธิภาพ และ

รองรบับรกิารอย่างท ัว่ถงึ 

โดยกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 วจิยั พฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ีเพือ่สนบัสนุนการป้องกนัและควบคุม

โรคธาลสัซเีมีย โดยมูลนิธิโรคโลหติจางธาลสัซเีมียแหง่ประเทศไทย

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 การควบคมุ ก ากบั ประเมินผลเพือ่สรา้งความรูใ้นการพฒันางาน 

โดยกรมอนามยั 



ยทุธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาหอ้งปฏบิตักิารดา้นการตรวจวนิิจฉยัใหม้ีมาตรฐาน มีประสทิธิภาพ และรองรบับรกิารอย่างท ัว่ถงึ

ผลการด าเนินงาน แผนในปี 2562

โครงการจดัท ามาตรฐานการตรวจวินิจฉยัโรคธาลสัซี

เมียของประเทศ

จดัท ามาตรฐาน 2 ฉบบั และแนวทาง

การปฏบิตังิาน 1 ฉบบั

ทบทวนแนวทางการปฏบิตังิาน ใหเ้ป็น

ปจัจุบนั

โครงการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรผูป้ฏบิตัิงาน

ตรวจวินิจฉยัโรคธาลสัซีเมียในหอ้งปฏบิตัิการ

ด าเนินการร่วมกบัมหาวิทยาลยัและ

มูลนิธิโรคโลหติจางธาลสัซีเมียฯ

จดัท าหลกัสูตรระยะส ัน้ร่วมกบัมหาวิทยาลยัที่

สนใจ/ พฒันาระบบพี่เลี้ยง

โครงการพฒันาศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์พื่อให ้

สามารถตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏบิตักิารครบทุก

ขัน้ตอน

สามารถตรวจ Hb typing และ 

alpha-thal 1

มีแผนในการเปิดบรกิารตรวจความผิดปกติ

ของยนี beta-thalassemia

โครงการควบคุมคณุภาพมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร

ตรวจวินิจฉยัโรคธาลสัซีเมีย

ด าเนินโครงการทดสอบความช านาญ

ทางหอ้งปฏบิตักิารครบทัง้การตรวจคดั

กรอง และการตรวจยืนยนั

ขอการรบัรองตามมาตรฐานสากล ISO 

17043 ใหค้รบทกุรายการ

โรคธาลสัซเีมยีชนิดรุนแรง

การด าเนินงานตามแผนงานธาลสัซเีมยีแห่งชาติ



ฝากครรภช์า้

ไม่มาเป็นคู่

บคุลากรบางสว่นยงัไม่เขา้ใจ

แนวปฏบิตัแิละขอ้ควรระวงั

ในการปฏบิตังิาน ต ัง้แต่

ตรวจคดักรอง ตรวจยืนยนั 

ประเมินคู่เสีย่ง ใหค้ าปรกึษา 

PND รวมถงึการแปลผล

การตรวจคดักรอง

การตรวจ PND

การยุตกิารต ัง้ครรภ ์

-OF/ DCIP

-MCV MCH/ DCIP

การตรวจยนืยนั
Hb typing : HPLC/ LPLC/ CE

α-thal 1 : PCR

β-thal mutation : PCR

การวนิิจฉยัคูเ่สีย่ง

การใหค้ าปรกึษา

การเกบ็ตวัอย่าง

2 ขัน้ตอนตอ้งเร่ง

ด าเนินการ

ธาลสัซีเมีย : ปญัหา แนวทางการแกไ้ข และ

การขอความร่วมมือจากกรมอนามยั

ขอความร่วมมือในการสือ่สาร สรา้ง

ความเขา้ใจ และประชาสมัพนัธ์

รวมถงึการรณรงคฝ์ากครรภเ์รว็

และมาเป็นคู่

สือ่สารผ่าน MCH Board

จดัอบรมบคุลากรร่วมกบั

คณะเทคนิคการแพทย์

จดัใหมี้คณะพีเ่ลี้ยงใน

พื้นที่และตรวจเยี่ยม

หอ้งปฏบิตักิาร



กรมอนามยั
-ดูแลนโยบายงานแม่และเดก็

-อบรมพยาบาล

กรมการแพทย ์
โดยศูนยต์ดิตามการรกัษาฯ 

สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาตฯิ

-ตดิตามเดก็ใหม้าตรวจยนืยนั -

พฒันาเครอืข่ายการรกัษา

สปสช. 
-สนบัสนุนงบประมาณภายใตช้ดุสทิธิ

ประโยชน์

-ดูแลระบบ Web Portal

-ดูแลทารกแรกเกดิ 

-เกบ็ตวัอยา่งหยดเลอืดแหง้ (DBS)

-ป้อนขอ้มูลเขา้ระบบ Web Portal 

-สง่ตวัอยา่ง DBS ไปกรมวทิยฯ์

ความคุม้คา่ทางเศรษฐกจิ : การตรวจพบทารกแรกเกดิทีม่ภีาวะพรอ่งไทรอยดแ์ตก่ าเนิดไดอ้ย่างรวดเรว็ ทนัเวลา ชว่ยป้องกนัภาวะปัญญา
ออ่นในทารกกลุ่มนีไ้ดปี้ละประมาณ 500 คน ชว่ยลดการสูญเสยีทางเศรษฐศาสตรถ์งึ 500x8.3 ลา้นบาท = 4,150 ลา้นบาท

ผลการด าเนินงานทีผ่า่นมา

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ปี 2539-2561

ทารกแรกเกดิ 17.8 ลา้นราย
ตรวจคดักรอง 13.9 ลา้นราย (78.03%)

พบทารกภาวะพรอ่งไทรอยดฮ์อรโ์มนแตก่ าเนิด
7,464 ราย

MCH Board ขบัเคลือ่นในพืน้ที่

ภาวะพรอ่งไทรอยดฮ์อรโ์มนแตก่ าเนิด 

Congenital Hypothyroid 

(CHT)

-2529-2534 วจิยัและพฒันาชดุตรวจ TSH ลดการน าเขา้

-2535 เร ิม่โครงการตรวจคดักรองทารกแรกเกดิ

-2538 จดัต ัง้ระบบการตรวจคดักรองสุขภาพทารกแรกเกดิแหง่ชาติ

-2540 ไดร้บัคดัเลอืกเป็นโครงการตน้แบบของ UN

-การตรวจ TSH อยู่ในชดุสทิธปิระโยชนข์อง สปสช ต ัง้แตปี่ 2548

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

-จดัท าคูม่อืทางหอ้งปฏบิตักิาร/ อบรม/ 

Lab QA

ราชวทิยาลยั/ มหาวทิยาลยั
-เป็นทีป่รกึษาและรว่มท าคูม่อื

หากผลบวก ตามทารกมา

ตรวจยนืยนัใหท้นัเวลา

หากพบผูป่้วย

-ใหก้ารรกัษา

โดยเรว็

สถานพยาบาล

กรมวทิยฯ์

-ตรวจคดักรอง

-รายงานผลใน 

Web Portal
กรมวทิยฯ์ และ 
รพ ทีม่ศีกัยภาพ
-ตรวจยนืยนั

-รายงานผลใน 

Web Portal

-การรกัษา

จดัประชุมทบทวนผูร้บับริการ

การบ ารุงรกัษาและพฒันาระบบสารสนเทศ

แนวทางในการพฒันางาน

เพิ่มศกัยภาพการใหบ้รกิารสูก่ารตรวจ IEM

พฒันาแนวทางใชป้ระโยชน์จากตวัอย่างที่เก็บ



เกบ็ตวัอย่างหยดเลอืดแหง้ (DBS)

-ป้อนขอ้มูลเขา้ระบบ Web Portal 

-สง่ตวัอย่าง DBS ไปกรมวิทยฯ์

หากพบผูป่้วย ใหก้ารรกัษาตาม CPG

สถานพยาบาล (NB)

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
-ตรวจคดักรองและรายงานผล

ตามทารกมารบัยาและเกบ็ซีร ัม่ตรวจยืนยนั

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ หรอื รพ
-ตรวจยืนยนัและรายงานผล

ผลผิดปกติ

กรมการแพทย์

กรมวทิยฯ์

กรมวทิยฯ์

กรมการแพทย์

การเกบ็ตวัอย่าง

และสง่ตรวจใข ้

เวลานานเกนิกว่าที่

ก าหนดถงึ 50%

ทารกผลคดักรอง

ผิดปกตไิม่ไดร้บัยา 

ผูป่้วยใหม่

ไม่ไดร้บัยา 

- ตรวจสอบระบบ Logistics ตัง้แต่เจาะ

เลอืด/ สง่ Lab/ รายงานผล

- ปรกึษาผูบ้รหิารไปรษณีย ์เพื่อลดเวลา

- พฒันาระบบสารสนเทศ/ Barcode

เพื่อลดความผิดพลาด ลดขัน้ตอนการ

ปฏบิตังิาน รายงานผลรวดเรว็

- พฒันาระบบสือ่สาร Newborn Connect 

เพื่อสือ่สาร/ ขอความร่วมมือในการ

ปฏบิตังิานรวมถงึการตามผูป่้วย

ภาวะพรอ่งไทรอยดฮ์อรโ์มนแตก่ าเนิด 

ปัญหา แนวทางการแกไ้ข และการขอความรว่มมอื

- ร่วมมือกบักรมการแพทยใ์นการติดตาม

ผูป่้วยอย่างมีประสทิธิภาพ

- ขอความร่วมมือกรมอนามยัในการสือ่สาร

ผ่าน MCH Board และช่องทางอืน่ๆ



จากการประเมนิตน้ทุนอรรถประโยชนข์องการตรวจ

กรองและรกัษา IEM ของ HiTAP พบวา่การตรวจ

คดักรองโรค โดยใชว้ธิ ีMS/MS ในทารกแรกเกดิทุก

รายยงัไม่มคีวามคุม้คา่ในบรบิทของประเทศไทย 

แตอ่ย่างไรกต็ามการตรวจกรองและรกัษากอ่นผูป่้วย

มอีาการแสดงทางคลนิิกในกรณีโรค IVA MSUD 

PKU และ MCD มคีวามคุม้คา่

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลศริริาช

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย?์
-บรกิารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร

-จดัท าคูม่อืทางหอ้งปฏบิตักิาร

-ด าเนินการทดสอบความช านาญ

โรงเรยีนแพทย ์
-เป็นทีป่รกึษา & รว่มท าคูม่อืฯ

-บรกิารตรวจยนืยนัทางหอ้งปฏบิตักิาร

โรคพนัธุกรรม

เมตาบอลกิในกลุ่มสารโมเลกุลเล็ก

หากผลการตรวจคดักรองเป็นบวก

ตอ้งใหค้ าแนะน าและตามใหท้ารก

สามารถตรวจยนืยนัทนัเวลา

-ใหก้ารรกัษาทารกทีผ่ดิปกติ

ผลการด าเนินงานจากโครงการน ารอ่ง

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยปี์ 2546-2548

ตรวจคดักรอง 53,000 ราย

-ประเทศไทยยงัไม่มรีายงานอบุตักิารณข์องกลุ่มโรคนีช้ดัเจน 

-คาดการณว์า่โรคทีพ่บบอ่ย คอื PKU, IVA, MMA, PA, MSUD, 

MCD โดยแตล่ะโรคจะพบในทารกแรกเกดิ 1:200,000 ถงึ 1 : 40,000

ยงัไม่อยู่ในชดุสทิธปิระโยชนข์อง สปสช

-ดูแลทารกแรกเกดิ  ใหค้ าแนะน า 

-เกบ็ตวัอยา่งหยดเลอืดแหง้ (DBS)

-สง่ตวัอยา่ง DBS ไปตรวจคดักรอง

รายงานผล

-MSUD 6 ราย (1:8830)

-IVA 5 ราย (1:10600)

-PKU 2 ราย (1:26500)

-MMA 1 ราย (1:53000)

*MSUD : Maple Syrup Urine Disease, *IVA : Isovaleric Academia, *PKU: Phenylketonuria, -MMA: Methylmalonic acidemia

กรมอนามยั
-ดูแลนโยบายงานแม่และเดก็

-อบรมพยาบาล

กรมการแพทย ์
โดยศูนยต์ดิตามการรกัษาฯ 

สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาตฯิ

-ตดิตามเดก็ใหม้าตรวจยนืยนั -

พฒันาเครอืข่ายการรกัษา

สปสช. 
-สนบัสนุนงบประมาณภายใตช้ดุสทิธิ

ประโยชน์

-ดูแลระบบ Web Portal

MCH Board ขบัเคลือ่นในพืน้ที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

-จดัท าคูม่อืทางหอ้งปฏบิตักิาร/ อบรม/ 

Lab QA

ราชวทิยาลยั/ มหาวทิยาลยั
-เป็นทีป่รกึษาและรว่มท าคูม่อื



โรงพยาบาล (NB)

- จดัท าคู่มือ แนวปฏบิตัิ

- แต่งตัง้คณะที่ปรกึษา

- พฒันามาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร (QA Lab) : 

EQA/ ISO15189

- พฒันาระบบสง่ต่อ 

ตวัอย่างที่ครบวงจร 

รวดเรว็ ทนัเวลา

-ขอความรว่มมือ EMS

-พฒันาระบบการสือ่สาร

-รณรงคใ์หป้ฏบิตัิตาม

คู่มือ

ระบบฐานขอ้มูล

Maternal & Child Health

LAB Network

- ทบทวนการ

จดัเกบ็ และ

วเิคราะหใ์หเ้กดิ

ประโยชน์ในการ

ติดตาม

ประสทิธิภาพการ

ป้องกนัโรค

- จดัท าคู่มือ แนวปฏบิตัิ

- พฒันาบคุลากร :

พยาบาลและกมุาร

แพทย์

- พฒันามาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร

- พฒันาเครอืข่ายการ

ใหบ้รกิารที่ครบวงจร

รวดเรว็ ทนัเวลา

-รณรงคใ์หส้ง่ตวัอย่าง

เรว็

การรกัษา

-จดัท าคู่มือ CPG

-พฒันาบคุลากร

-พฒันามาตรฐานการ

รกัษา

-พฒันาเครอืข่ายการ

ติดตามผูป่้วย

-พฒันาเครอืข่ายการ

รกัษาที่ครบวงจร 

รวดเรว็ ทนัเวลา

- ควรมีหน่วยบรหิารจดัการกลาง

- จดัท าแผน & ตวัช้ีวดั 

- จดัท าสือ่ส าหรบัประชาชน หญิง

ตัง้ครรภแ์ละครอบครวั/ สือ่สาร 

- สือ่สารบคุลากร สธ & ประสาน

ทกุภาคสว่นเพือ่ขบัเคลื่อนการ

ด าเนินงาน : ผ่าน MCH Board

- พฒันาบคุลากรทกุสาขาวชิาชีพ

- ติดตาม ประเมินผล

- สรุป/ จดัท าขอ้เสนอแนะ

ระบบบรหิารจดัการANC

- จดัท าคู่มือ แนวปฏบิตัิ

- พฒันาบคุลากรดา้น

การใหค้ าปรกึษาแนะน า

ทางพนัธุกรรม พยาบาล

และสูติแพทย์

- พฒันามาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร

- พฒันาเครอืข่ายการ

ใหบ้รกิารที่ครบวงจร

รวดเรว็ ทนัเวลา

- รณรงคฝ์ากครรภเ์รว็

มาเป็นคู่ (ธาลสัซีเมีย)



แนวทางการควบคมุป้องกนัโรค

การใหค้ าปรกึษาแนะน าทางพนัธุกรรม

การตรวจยนืยนั

Maternal & Child Health Prevention & Control

การใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรทาง

สาธารณสขุและประชาชน

การตรวจคดักรอง

โรคธาลสัซีเมียชนิดรุนแรง

- ทารกเกดิใหม่เป็นธาลสัซีเมียชนิดรุนแรงปีละ 4158 คน*

กลุม่อาการดาวน์

- ทารกเกดิมาเป็นเด็กกลุม่อาการดาวน์ 852 คน*

ภาวะพร่องไทรอยดฮ์อรโ์มนแต่ก าเนิด

-ทารกเกดิมาพรอ้มภาวะพรอ่งไทรอยดฮ์อรโ์มน 539 คน*

-หากไม่ไดร้บัการรกัษาภายใน 2 เดือนเด็กจะมีภาวะปญัญาออ่น

-สงัคมรบัภาระค่าใชจ้า่ยตลอดชีวติกว่า 4,000 ลา้นบาท*

หญงิตัง้ครรภ ์

ทารกแรกเกดิ
MCH Board

สปสช. & HiTAP

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

กรมการแพทย์

ราชวทิยาลยั/ มหาวทิยาลยั

กรมอนามยั

- สงัคมรบัภาระค่าใชจ้า่ยตลอดชีวติกว่า 7,000 ลา้นบาท*

- สงัคมรบัภาระค่าใชจ้า่ยตลอดชีวติกว่า 2,000 ลา้นบาท*

*HiTAP 2555 ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย โครงการอนาคตไทย เพือ่การสรา้งเสรมิสขุภาวะเด็กอาย ุ0-5 ปี

ความมัน่คงดา้นสขุภาพ

กรมสขุภาพจติ

การป้องกนัไม่ใหม้ีผูป่้วยใหม่

กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ



MCH Laboratory Tests for P&P Excellence

Down 

Syndrome

DBS for TSH/ PKU

Thalassemia

DBS for HIV

DBS for IEM**

*การตรวจคดักรอง Down Syndrome (Quadruple Test) ส าหรบัหญงิต ัง้ครรภอ์ายุ 35 ปีขึน้ไป

**IEM อยู่ในระหวา่งการวจิยัและพฒันา ยงัไม่อยู่ในชดุสทิธปิระโยชนข์อง สปสช
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DMSc MCH Laboratory Network


