
แผนบรกิารตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

9 กุมภาพันธ์ 2564



ท่ีมาและความส าคัญ
การตรวจคัดกรอง Down syndrome

หญิงตั้งครรภ์ ประมาณ 800,000 คน/ปี
อุบัติการณ์ทารกกลุม่อาการดาวน์ 800-1,000 คน/ป ีอัตรา 1: 1,000 คน

สปสช. บรรจุอยู่ในชุดสทิธปิระโยชน์ของหญิงตั้งครรภ์ทุกรายกลุ่มอาการดาวน์
- ทารกเกิดมาเป็นเด็กกลุ่มอาการดาวน ์852 คน*
- สังคมรับภาระค่าใช้จ่ายตลอดชีวติมากกว่า 2,000 
ล้านบาท*

*HiTAP 2555 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการอนาคตไทย เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กอายุ 0-5 ปี

**ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 2557 พัฒนาการเด็กปฐมวัย รากแก้วแห่งชีวิต

***จากการศกึษาจากวทิยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาลต่อ

ผู่ป่วย 1 คน เป็นเงิน 8.3 ล้านบาท (สรัญญา ส่งคุณธรรม วารสารกุมารเวชศาสตร์ 2552)

****ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการเลี้ยงดูเดก็ปกติต้ังแต่เกิดจนเสียชีวิตประมาณ 2.5 ล้านบาท แบ่งเปน็ค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐ

ต้องสนับสนุนเช่นค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจร่างกาย ค่าส่งเสริมพัฒนาการ ประมาณ 900,000 บาท และส่วนที่เหลือ

ประมาณ 1.6 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายของผูป้กครองในการเลีย้งดูลกูที่เปน็ดาวน์ ซินโดรม (ต่อ 1 คน) - - -

http://www.hitap.net/17315



อบุตักิารณ ์1: 800 ของหญงิตัง้ครรภ ์ 

คาดวา่มเีดก็กลุม่อาการดาวนป์ลีะ 800-1,000 ราย 

ป ี2559-2561 โครงการน ารอ่งส าหรบัหญงิตัง้ครรภท์กุคนใน

6 จงัหวดัน ารอ่ง: 

เชยีงใหม่ ล าพนู นครสวรรค ์ขอนแกน่ สงขลา และยะลา 

โดยตรวจคดักรอง 38,229 ราย  เสีย่งสงู 3,859 ราย พบ DS 36 ราย (TOP28) 

อืน่ๆ 26 ราย (T18/ NTD)

กลุม่อาการดาวน์

Down Syndrome

คดักรองกลุม่อาการดาวน ์        
มคีวามคุม้คา่ทางเศรษฐศาสตร์
เนือ่งจากเด็กทีเ่ป็นกลุม่อาการ
ดาวน ์1 คน อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยที่
นอกเหนอืจากการเลีย้งดเูด็ก
ปกตติ ัง้แตเ่กดิจนเสยีชวีติ
ประมาณ 2.5 ลา้นบาท

การทีห่ญงิต ัง้ครรภท์กุราย 
ทกุสทิธิ ์ทกุอาย ุไดร้บัการ
ตรวจกรอง หากผลตรวจเป็น
บวกจะไดร้บัค าแนะน าใหเ้จาะ
น า้คร า่ สง่ผลให ้จ านวนเด็ก
กลุม่อาการดาวน ์ลดลง
มากกวา่ รอ้ยละ 50 

ลดอตัราการ

สญูเสยีทารกปกติ

จากการท าหตัถการ

จากการวจิยัของโครงการประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบายดา้นสขุภาพ (HITAP)



อัตราการเกิดของประชากร 
ปี 2563

ในเขตสุขภาพท่ี 13  
~ 99,728 ราย/ปี

บริการเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร

1. การตรวจคัดกรองด้วยวธิี Quadruple test (20%) ของอัตราการ
หญิงตั้งครรภ์ : 20,000 ราย/ปี

2. ตรวจวินจิฉัยก่อนคลอดในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสงู (10%) 
ด้วยวิธี Molecular Karyotyping : 2,000  ราย/ปี

เป้าหมาย



Laboratory Service
Down syndrome

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง

รพ.ตน้ทาง/หนว่ยบรกิาร

จัดสง่โดยระบบ
ขนสง่

ตรวจคัดกรอง
วิธีการเก็บซีรั่ม

เจาะเลอืดหญิงต้ังครรภ์ 
: 14-18 สัปดาห์

ปั่นแยกซีรั่ม ภายใน 2 ชม.
(ความเร็ว 3,000 rpm, 10 นาที) 
บรรจุในหลอด ขนาด 12x75 mm 

เก็บซรีั่มที่อุณหภูมิ 2-8 C 
ไม่เกิน 48 ชม. (หากไม่สามารถ

น าส่งได้ควรเก็บท่ี -20C)

กรอกข้อมูลใบน าส่งตัวอย่างให้
ครบถ้วน

• 5-10 ตย. :      
รับสัปดาห์ละ    
2 คร้ัง 

• วันอังคาร/พฤหัส

น าส่ง serum 

แช่แข็งที่ -20 C สถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

3

ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

ตรวจคัดกรอง Quadruple test  

ประเมนิความเสี่ยง
เสี่ยงสูง

การตรวจวินจิฉัยก่อนคลอด
Molecular Karyotyping

รายงานผลกลับ
ภายใน 7 วัน 

ผ่าน I Lab plus ให้ 
สถานพยาบาลเจาะ

เลือดใหค้ าปรกึษาทาง
พนัธุกรรม

ตรวจยนืยนั
วิธีการเก็บน้ าคร่ า

เจาะน้ าคร่ าหญิงต้ังครรภ ์
: 14-20 สัปดาห์

บรรจุในหลอดพลาสติกสะอาด 
(Polypropylene)

เก็บน้ าคร่ าที่อุณหภูมิ 2-8 C 
ไม่เกิน 7 วัน

กรอกข้อมูลใบน าส่งตัวอย่างให้
ครบถ้วน

น าส่ง น้ าคร่ า

แช่เย็นที่ 2-8 C

บริษัทขนส่งเอกชน



แผนบริการโรงพยาบาลท่ีขึ้นทะเบียนกับ สปสช.

Group District name Hospital name Type of hospital เปิดให้บริการสิทธิบตัรทอง รบัฝากครรภ ์

กรงุเทพเหนือ
 หลกัสี่ โรงพยาบาลมงกุฎวฒันะ เอกชน Yes Yes

 สายไหม
โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช 
กรมแพทยท์หารอากาศ

รพศ. Yes Yes

กรงุเทพกลาง

 พระนคร ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข Yes Yes
 พระนคร ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 9 ประชาธปิไตย ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข Yes Yes
 ดุสติ โรงพยาบาลวชริพยาบาล โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั Yes Yes

 ป้อมปราบศตัรพู่าย โรงพยาบาลกลาง รพท. Yes Yes
 หว้ยขวาง โรงพยาบาลเพชรเวช โรงพยาบาลแมข่่าย Yes Yes
 หว้ยขวาง โรงพยาบาลคลองตนั โรงพยาบาลแมข่่าย Yes Yes
 ราชเทวี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั Yes Yes
 ราชเทวี โรงพยาบาลราชวถิี โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั Yes Yes
 ราชเทวี โรงพยาบาลรามาธบิดี โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั Yes Yes

กรงุเทพใต้ 

 บางรกั โรงพยาบาลเลดิสนิ รพศ. Yes Yes
 ปทุมวนั โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั Yes Yes

 ปทุมวนั โรงพยาบาลต ารวจ
ส านักงานแพทยใ์หญ่ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ Yes Yes
 บางคอแหลม โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ์ รพท. Yes Yes
 คลองเตย โรงพยาบาลกลว้ยน ้าไท โรงพยาบาลแมข่่าย Yes Yes
 สวนหลวง โรงพยาบาลแพทยป์ญัญา โรงพยาบาลแมข่่าย Yes Yes
 บางนา โรงพยาบาลบางนา 1 เอกชน Yes Yes



Group District name Hospital name Type of hospital เปิดให้บริการสิทธิบตัรทอง รบัฝากครรภ ์

 กรงุเทพตะวนัออก

 หนองจอก โรงพยาบาลเวชการณุยร์ศัมิ ์ โรงพยาบาลแมข่่าย Yes Yes

 ลาดกระบงั โรงพยาบาลลาดกระบงั โรงพยาบาลแมข่่าย Yes Yes

 ประเวศ โรงพยาบาลสรินิธร โรงพยาบาลแมข่่าย Yes Yes

 คนันายาว โรงพยาบาลนพรตันราชธานี รพศ. Yes Yes

 กรงุเทพกรงุธน
เหนือ 

 ธนบุรี โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้ กรมแพทย์ Yes Yes

 คลองสาน โรงพยาบาลตากสนิ รพท. Yes Yes

 บางกอกน้อย โรงพยาบาลศริริาช โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั Yes Yes

 จอมทอง โรงพยาบาลบางมด รพท. Yes Yes

 ทววีฒันา โรงพยาบาลราชพพิฒัน์ โรงพยาบาลแมข่่าย Yes Yes

 กรงุเทพกรงุธนใต้  หนองแขม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัดิ ์ โรงพยาบาลแมข่่าย Yes Yes

 ราษฎรบ์ูรณะ โรงพยาบาลประชาพฒัน์ เอกชน Yes Yes

ประมาณการตัวอย่าง : 600 ตัวอย่าง/สัปดาห์
ศักยภาพการตรวจของ สวส. ประมาณ 1,500 ตัวอย่าง/
สัปดาห์ หรือ 60,000 ตัวอย่าง/ปี



ค่าชดเชยให้หน่วยบริการ ราคา (บาท/ราย)

การคัดกรอง

1. จัดส่งเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการ 100

2. ค่าเก็บและขนสง่เลือดทางห้องปฏิบัติการ 100

3. ค่าตรวจคัดกรอง Quadruple test 1,200

การท าหัตถการตรวจวนิจิฉัยทารกในครรภ์
Amniocentesis/Cordocentesis

2,500

การตรวจยนืยันทารกในครรภ์

ค่าตรวจ karyo typing 2,500

การยุติการตั้งครรภ์ 3,000

ค่าชดเชยให้หน่วยบริการตามสิทธิประโยชน์ของ สปสช.

20,000 รายx 1,200 บาท 
= 24 ล้านบาท/ปี

2,000 รายx 2,500 บาท 
= 5 ล้านบาท/ปี

ประมาณการรายได้/ปี



 โรงเรยีนแพทย์
 โรงพยาบาลสังกัด

กรุงเทพมหานคร
 โรงพยาบาลสังกัดกรมการ

แพทย์
 โรงพยาบาลทหาร
 โรงพยาบาลเอกชน

 Call center
 การจัดประชุมวิชาการ ใน

ระดับเขตสุขภาพ และ
หน่วยงาน

 Social network

 Call center
 Social network
 Logistic

 สามารถใช้ระบบลงข้อมูล และ
รับผลการทดสอบผ่าน Program

 ให้ผลถกูตอ้ง แม่นย า ดว้ย
เทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลก 
รับรองผลโดยหน่วยงาน
ระดับประเทศ และสากล

 ผลการทดสอบถูกตอ้ง ดว้ยค่า
มาตรฐานของประชาชนคนไทย

 มีระบบ Logistic เข้าไปรับถึงต้น
ทาง ควบคุมคุณภาพตัวอย่าง
มาถึงที่หนว่ยตรวจ

 ผลความเสี่ยงสูง สามารถตรวจ
วินิจฉัยด้วยเทคนิค Molecular 
Karyotyping ที่รวดเร็ว

 การส่ือสารประชาสัมพันธ์
 หน่วยตรวจคัดกรอง ทาง

ห้องปฏิบัตกิาร และ
รายงานผลไปที่ตน้ทาง

 ให้บรกิารด้านวชิาการ และ
สนับสนุนงานคุณภาพ

 ระบบ IT ที่รวดเร็ว

 เครื่องมือการตรวจคัด
กรอง วินิจฉัยและ 
Supplier มีมาตรฐาน

 มีระบบ IT และฐานข้อมูล
 แพทย์ นักเทคนิค

การแพทย์ และบุคลากรที่
เชี่ยวชาญ

 มีมาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร

 สปสช./ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

 ผู้เชี่ยวชาญนักวชิาการ
 ระบบ IT และฐานข้อมูล
 ระบบ Logistic

 รายได้จากค่าบรกิารตรวจวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างจากหนว่ยบริการ
* Quadruple test = 1200 บาท + คา่ขนสง่ 100 บาท  =1300 บาท/ตัวอย่าง
* Molecular Karyotyping = 2500 บาท/ตัวอย่าง

 ตน้ทุนการบรหิารจัดการ
 ตน้ทุนน้ ายา และเครื่องมือ
 ตน้ทุนระบบ Logistics

Business model



Time line แผนด าเนินการปี 2564

ขึ้นทะเบียน
หน่วยบริการกับ 
สปสช. เขต 13

ม.ค. 64

การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยบริการ/รพ.

ก.พ. 64

จัดประชุมชี้แจง
หน่วยบริการ/รพ.

ก.พ. 64

เปิดบรกิาร

ม.ีค. 64ก.พ. 64

ร่วมหารอื
หน่วยบริการ/รพ.

พ.ค. 64

ประเมินผล/ส ารวจ
ความพึงพอใจ

ต.ค. 63

เตรยีมความพร้อม
ห้องปฏิบัตกิาร/ติดตั้ง
เครื่องมือ/บุคลากร

รับการอนุมัติ
จัดซื้อน้ ายา

ขอการรับรอง
มาตรฐาน ISO 15189 

รับการตรวจติดตาม
มาตรฐาน ISO 15189 


