
นวัตกรรมคัดกรองโรคในแม่และเด็ก

โดย 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



ความก้าวหน้าระบบบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกทางห้องปฏิบตัิการดว้ย 

HPV DNA Testing



แผนปฏิบัติการโครงการจัดตั้งระบบบริการ

กิจกรรมปีที่ 1 2562 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. ปรึกษาหารือร่วมกับกรมการแพทย์และสปสช. เพื่อออกแบบ
การกระจายพ้ืนที่เป้าหมายและรูปแบบการจ่ายชดเชย 

2.  แต่งตั้งคณะท้างานจัดท้าร่างขอบเขตของงานชุดน้้ายาตรวจ      
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV testing

3.  ประชุมคณะท้างานฯเพื่อจัดท้าร่างขอบเขตของงานชุดน้้ายาฯ
4.  ด้าเนินกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง
5. เตรียมความพร้อมระบบบริการ HPV Testing
6.  ติดตั้งเครื่องมือการวิเคราะห์สารพันธุกรรมและระบบการบริการ 

HPV testing (ระบบการรับตัวอย่าง/ตรวจวิเคราะห์/รายงานผล)
7. ทดลองระบบบริการ
8.  เปิดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV testing 



กิจกรรมปีที่ 2 2563 2564
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV testing
2. ขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 

ISO 15189
3. จัดท าร่างหลักเกณฑ์ตรวจรับรองคุณภาพการบริการของ

ห้องปฏิบัติการ 

กิจกรรมปีที่ 3 2564 2565
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV testing
2. ตรวจรับรองคุณภาพการบริการของห้องปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการโครงการจัดตั้งระบบบริการ (ต่อ)



การออกแบบระบบบริการ



6

สรุปค่าตรวจ จ้านวนเป้าหมาย การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test

ค่าชดเชยบริการให้หน่วยบริการ ราคา (บาท/test) จ้านวนเป้าหมาย

1. ให้บริการเก็บตัวอย่าง 50

2. ให้บริการตรวจ HPV DNA 370 497,170

3. ให้บริการตรวจด้วยวิธี Liquid Based 
Cytology (LBC)

250 19,900

มติการประชุมคณะอนุกรรมการก้าหนดหลักเกณฑ์การด้าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน 
ครั้งที่ 8/2562 ให้ เริ่มด้าเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test ใน
วันที่ 1 มกราคม 2563

การเบิกจ่ายเงิน

สปสช. จะเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือน ตามระบบข้อมูลที่ได้รับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



• แต่งตั้งคณะท้างานจัดท้าร่างขอบเขตของ
งาน (Terms of Reference: TOR)
ชุดน  ายาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ด้วย HPV testing

การแต่งตั้งคณะท้างาน



ปี 2562 อยูใ่นชุดสทิธปิระโยชน์ สปสช. 

หญงิตัง้ครรภ์ > 35 ปี & หญงิตัง้ครรภท์ุกคนใน 6 จงัหวดั
น ำรอ่งไดร้บักำรตรวจคดักรอง ดว้ยวธิี Quadruple test 

และในรำยทีม่ผีลเป็นเสีย่งสงู ใหต้รวจวนิิจฉยัทำรกใน
ครรภ์ และยุตกิำรตัง้ครรภต์ำมแนวทำงเวชปฏบิตัิ

อบุติัการณ์ คาดว่ามีเดก็กลุ่มอาการดาวน์ปีละ 800-1,000 ราย
ปี 2559-2561 โครงการน าร่องส าหรบัหญิงตัง้ครรภท์กุคนใน 6 จงัหวดั
: เชียงใหม่ ล าพนู นครสวรรค์ ขอนแก่น สงขลา และยะลา โดยตรวจ

คดักรอง 38,229 ราย เส่ียงสงู 3,859 ราย พบ DS 36 ราย

ปี 2563 : สปสช. ทบทวนเพือ่ปรบัสทิธิ
ประโยชน์ในกำรตรวจกรองกลุม่อำกำร
ดำวน์ในหญงิตัง้ครรภ์ จำกหญงิไทยทกุ
สทิธิ อำยุ ๓๕ ปีขึน้ไป เป็นทุกรำย

กลุ่มอาการดาวน์
Down Syndrome





Risk
Calculation

กลุม่อาการดาวน์ & การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร

1

2

ศวก นครสวรรค์

Molecular Karyotyping (BoBs)

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ

ศกัยภาพการใหบ้รกิารของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

การทดสอบ ศกัยภาพ/ ปี อตัราค่าตรวจวเิคราะห ์

Quad Test 50,000 1,200

Molecular BoBs 20,000 3,000



งานบริการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์
ด้วยวิธี Molecular Karyotyping

การตรวจคัดกรองความเสี่ยงสูง ส่งตรวจทั้งหมด 1,032 คน 
• ความผิดปกติกลุ่มอาการดาวน์ (trisomy 21) 11 ราย
• กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (trisomy 18) 8 ราย 
• กลุ่มอาการพาทัว (trisomy 13)  1 ราย

ระยะเวลาการรายงานผล 5 วันท้าการ

จัดท้าและเผยแพร่คู่มือทางห้องปฏิบัตกิาร

ผลการด้าเนินงานความผิดปกติที่สามารถตรวจได้
• Chromosome 13, 18, 21, X และ Y
• Microdeletion 9 ชนิด ที่พบบ่อย

▪ Wolf Hirschhorn 
▪ Cri du Chat
▪ William Beuren
▪ Langer Giedion
▪ Prader Willi/Angelman
▪ Miller Dieker
▪ Smith Magenis
▪ DiGeorge

ข้อดี : เป็นวิธีที่รวดเร็ว ไม่ต้องเพาะเลี้ยง
โครโมโซม ใช้ตัวอย่างปริมาณน้อย 3-5 mL
สามารถทราบผลได้ภายใน 5 วันท้าการ

แผนงานปี 2563

- การประชมุเครือข่าย
- การประกนัคณุภาพการ
ตรวจคดักรอง
(Quadruple test)

-การทบทวนคู่มือ/ส่ือ
ความรู้
-นวตักรรม / การประเมิน
ความถกูต้องของวิธี



ธาลสัซีเมีย

งานวิจยัและพฒันา

งานบริการทาง
ห้องปฏิบติัการ

การเผยแพร่ความรู้

- Model Development : 

Samui Model

- เทคโนโลยีทางห้องปฏิบติัการ :  

DMSc α-thal 1 kit 

(ขึน้บญัชนีวตักรรมไทย)

DNA  sequence analysis

SNP Hb E/ SNP Hb CS

β-thal mutation (RDB kit)

QC material for Hb typing

- การทดสอบความถกูต้องของวิธี
วิเคราะห์ (Method Validation) : 

OF/ DCIP/ Hb typing/ PCR

- การตรวจ Hb typing 

(ศวก. เครือข่าย)

- การตรวจ α-thalassemia1 

(SEA and Thai deletions)

(สวส. ศวก. เครือข่าย)

- การตรวจ DNA  sequence

analysis (สวส.)

- การตรวจ β-thal mutation ด้วย
เทคนิค Reverse dot blot 

hybridization (สวส.)

- การทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบติัการ(Hb E screen/ Hb

typing/ α-thal/ β-thal (ศวก. 

เครือข่าย/สวส)

แผนงานปี 2563:

1. QC material for 

α-thal 1 & β-thal

2.โครงการดแูลเดก็ไทยด้วย
วิทยาศาสตรก์ารแพทย์
(การประชุมเครือข่าย/

ประชุมสญัจร 4 ภาค/การ
ประกนัคณุภาพ/ทบทวน
คู่มือฯ ส่ือความรู้/นวตักรรม
ทางห้องปฏิบติัการ/....)




