
การควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียและ
กลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ ์

โดย  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
25 พฤศจิกายน 2562 



ปี 2562 อยู่ในชดุสทิธปิระโยชน ์สปสช.  
-หญิงตั้งครรภอ์ายุ > 35 ปี  

-หญิงตั้งครรภทุ์กคนใน 6 จังหวัดน าร่อง 

ได้รับการตรวจคัดกรอง ด้วยวิธี Quadruple test และใน

รายท่ีมีผลเป็นเสี่ยงสูง ให้ตรวจวินิจฉยัทารกในครรภ ์ 

และยุติการตั้งครรภต์ามแนวทางเวชปฏบิัต ิ 

อุบัติการณ์ คาดว่ามเีดก็กลุม่อาการดาวนป์ีละ 800-1,000 ราย  

ปี 2559-2561 โครงการน ารอ่งส าหรบัหญงิตัง้ครรภท์กุคนใน 6 จังหวดั 

: เชียงใหม ่ล าพูน นครสวรรค ์ขอนแกน่ สงขลา และยะลา  

โดยตรวจคัดกรอง 38,229 ราย  เสี่ยงสงู 3,859 ราย พบ DS 36 ราย 

อัตราสว่นผลไดต้อ่ตน้ทนุ (Benefit/Cost ratio) 18.17 บาท 
คัดกรองหญิงตัง้ครรภ์ทุกช่วงกลุ่มวัย ประมาณการงบประมาณ 400 ล้านบาท  

ซึ่งจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมา 7,200 ล้านบาท* 
* รศ.นพ. ชเนนทร ์วนาภิรกัษ ์ จาก https://www.hfocus.org/content/2019/11/18072 

 

ปี 2563 :  
สปสช. ทบทวนเพื่อปรับสิทธิประโยชนใ์น

การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ใน

หญิงตั้งครรภ์ จากหญิงไทยทุกสิทธิ  

อายุ ๓๕ ปีข้ึนไป เป็นทุกราย 

กลุ่มอาการดาวน ์

Down Syndrome 

คณะกรรมการก าหนดแนวทางการใช้จ่าย
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เห็นชอบในหลักการข้อเสนอ  
สรุปจากมตคิณะกรรมการ 7x7 สป. : 18 พ.ย. 62  
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ข้อมูลจาก : รศ.นพ. ชเนนทร์ วนาภรัิกษ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 



ข้อมูลจาก : รศ.นพ. ชเนนทร์ วนาภรัิกษ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 



Risk 
Calculation 

กลุ่มอาการดาวน ์& การตรวจทางหอ้งปฏบิตัิการ 

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

1 

2 

ศวก นครสวรรค์ 

การทดสอบ ศักยภาพ/ ปี หน่วยบริการ 

Quad Test* 300,000 3 แห่ง (นครสวรรค์/เชียงราย/ชลบุรี) 

Molecular BoBs 80,000 2 แห่ง (นนทบุรี./นครสวรรค์) 

ศกัยภาพในการใหบ้รกิารของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ปี 2563 

* มีหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยอีก 8 แห่ง : คณะแพทย์ มช./คณะแพทย์ มข./คณะแพทย์ มอ./คณะเทคนิคการแพทย์ มอ./
ศวก. 3 นครสวรรค์ / ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์ / รพ.ขอนแก่น / รพ.สรรพสิทธิประสงค์  

Molecular Karyotyping (BoBs)     

สถาบันวจิยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ 



งานบริการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวนใ์นหญิงตั้งครรภ์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ตรวจคัดกรอง 

จ านวนโรงพยาบาล จังหวัด ตัวอย่างส่งตรวจ
ระหว่างเดือนกันยายน 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2562 
จ านวน 7,613 ตัวอย่าง 

Quadruple test : ศวก. นครสวรรค์ 

หญิงตั้งครรภ์ จ ำนวนตัวอย่ำง ควำมเส่ียงสูง 

อำยุ 35 ปี 7,061 1,740 (24.64%) 

อำยุ < 35 ปี 552 23 (4.16%) 

ตรวจยืนยัน 

 ตัวอย่างคัดกรองความเส่ียงสูง  
 จ านวน 1,032 ตัวอย่าง 
• ความผดิปกติกลุ่มอาการดาวน์ (trisomy 21)  
    11 ราย  
• กลุ่มอาการเอด็เวร์ิด (trisomy 18) 8 ราย  
• กลุ่มอาการพาทัว (trisomy 13)  1 ราย 
       

Molecular karyotyping:  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 



จ านวน 

จ านวนหญิงตั้งครรภ์ตรวจคัดกรอง 29,673 คน 

ผลตรวจคัดกรองเป็นความเสี่ยงสูง 2,210 คน (ร้อยละ 7.4) 

 ผลตรวจเป็นกลุ่มอาการดาวน์  ร้อยละ 1 (คิดจากจ านวนท่ีมา
PND 1,055  ราย) 

สถิติการคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ สปสช. เครือข่าย
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2559-2562) 
โดย รศ.นพ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ 



- ประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 
- ประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ (Quadruple test) 
- ทบทวนคู่มือมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- จัดท าส่ือแผ่นพับ/ความรู้สู่ประชาชน 
- การประเมินความถูกต้องของวิธี/ พัฒนานวัตกรรมบริการ 
- ขยายหน่วยบริการสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

แผนงานปี 2563 



สรุปแผนงานโครงการดูแลเด็กไทยดว้ยวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
วตัถปุระสงค ์: เสริมสรา้งความเขม้แข็งระบบบริการทางหอ้งปฏบิตักิารดา้นการแพทยอ์ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 

นวัตกรรม: 2.79 ล้าน 

หญิงต้ังครรภ์: ธาลัสซีเมีย, กลุ่มอาการดาวน์,ภาวะครรภ์เป็นพิษ ทารกแรกเกิด: TSH, PKU, HIV 

กิจกรรมปี 2563 

นวัตกรรม: 2.79 ล้าน บริการ: 0.41 ล้าน การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบห้องปฏบิตักิาร: 4.8 ล้าน 

•นวัตกรรมบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ Quadruple test 
(ศวก.นครสวรรค์/เชียงราย/ชลบุรี) : งปม 500,000 บาท 
•นวัตกรรมบริการตรวจ Prenatal Diagnosis ด้วยวิธี Molecular 
Karyotyping (สวส./ศวก.นครสวรรค์) 
•นวัตกรรมบริการตรวจประเมินความเสี่ยงภาวะครรภ์เป็นพิษ              
(Pre-eclamsia) (ศวก.นครสวรรค์/เชียงราย) : งปม 1,000,000 บาท 
•นวัตกรรมบริการตรวจ HIV PCR One Step (สชพ.)  
: งปม 200,000 บาท 
•นวัตกรรมบริการ PT Quadruple test (สวส.) : งปม 210,000 บาท 

•การพัฒนาต้นแบบระบบ Digital Litereacy 
•การรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนา : 

1.Thalassemia การตรวจ Hb typing, 
alpha-thal 1 & beta-thal mutations 
2.Downsyndrome : Quad test & 
Molecular Karyotyping 
3.Newborn Screening : HIV & TSH 
4.การทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ : 
Hb E screening, MCV & MCH, Hb typing, 
alpha-thal 1 และ beta-thal  mutations : 
งปม 410,000 บาท 

•นวัตกรรมชุดทดสอบ DMSc RDB 
•นวัตกรรมวัสดุควบคุมคุณภาพ DMSc QC Hb typing : งปม 400,000 บาท 

•ต้นแบบวัสดุควบคุมคุณภาพ DMSc alpha-thal& beta-thal 
•Guideline MCH  Laboratory test (ราคาจัดท า/พิมพ์เล่ม) 
 : งปม 480,000 บาท 

•การพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงทางห้องปฏิบัติการผ่าน ศวก. ทุกแห่ง 
(ประชุมเครือข่าย Thal/HIV/Down)  
: งปม 1,650,000 บาท 
•การจัดประชุมสัญจรเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางห้องปฏิบัติการ    
12 เขตบริการสุขภาพ : งปม 2,000,000 บาท 
•การจัดท าแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้าน Maternal & Child 
Health (ประชุมคณะผู้เช่ียวชาญ) : 500,000 บาท 
•การนิเทศการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่างๆ จ านวน 13 เขต 
x 50,000 บาท : งปม 650,000 บาท 
•จัดท าแผนในระยะยาวเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ
บริการทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์อย่างม่ันคงและยั่งยืน 

สววพ สชพ ศวก สวส 

งบประมาณ 8 ล้านบาท 


