
นวัตกรรมคัดกรองโรคในแม่และเด็ก

โดย 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



การเตรียมความพร้อมในการจัดระบบบริการ

HPV DNA Testing



• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดส่งชุดน้้ายาทั้งหมด จ้านวน 1,500 ชุด ให้แก่ service plan 
สาขามะเร็งของจังหวัดสุรินทร์ โดยส่งถึงพื้นที่แล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความพร้อมรับตัวอย่างจากจ.สุรินทร์ 
• จัดท้าเอกสาร แผ่นพับ

ความก้าวหน้าการดา้เนินการ



ประมาณการวันเริ่มต้นให้บรกิารตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวิธี HPV DNA test  เขตสุขภาพที่ 3, 7, 9 และ 12

• วันที่ 1 เมษายน 2563



ความก้าวหน้าการตรวจวินิจฉัย
กลุ่มอาการดาวน์ในหญงิตัง้ครรภ์



ผลด้าเนินงานบริการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตรวจคัดกรอง

จ านวนโรงพยาบาล จังหวัด ตัวอย่างส่งตรวจระหว่าง
เดือนกันยายน 2561 ถงึ 1 มกราคม 2563
จ านวน 11,015 ตัวอย่าง

Quadruple test : ศวก. นครสวรรค์

หญิงตั้งครรภ์ จ ำนวนตัวอย่ำง ควำมเส่ียงสูง

อำยุ 35 ปี 10,149 2,492(24.55%)
อำยุ < 35 ปี 866 41 (4.73%)

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



ผลด้าเนินงานบริการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จัดประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัตกิารกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 12 เขตสุขภาพ
ภายใต้โครงการบูรณาการ ดูแลเดก็และประชากรไทยด้วยวทิยาศาสตร์การแพทย์

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่ือสารประชาสัมพนัธ์งานด้านแม่และเดก็ในเขตพืน้ที่
เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม
แพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
และบุคลากรในเขตพืน้ที่
เขตพืน้ทีที่ด าเนินการเสร็จสิน้
เขตสุขภาพที่ 12  สงขลา
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ หาดใหญ่ จ. สงขลา
เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา
วันที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2563 ณ โรงแรมแคนทารีย์โคราช จ.นครราชสีมา



ความก้าวหน้า
การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกดิ



งานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองฯ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

กิจกรรม เป้าหมาย

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนส่ง

ตัวอย่างงานตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด

เด็กทารกแรกเกิดทุกรายได้รับการตรวจคัดกรอง
ภายในก าหนด กรณีเด็กที่มีผลผิดปกติ ได้รับการ
ตรวจยืนยืนยันและรักษาภายในอายุเด็กไม่เกิน 14 
วัน ตามแนวทางของประเทศ

การศึกษาน าร่องการตรวจคัดกรองโรค 

IEM-TMS

เพ่ือขยายจ านวนโรคการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
ของประเทศไทย

คลังตัวอย่างกระดาษซับเลือด ใช้ประโยชน์จากดีเอ็นเอ จากคลังตัวอย่างเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาตอบปัญหาสาธารณสุขของประเทศ



การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งตัวอย่าง

2

โรงพยาบาล

ช าระค่าบริการออกใบแจ้งค่าบริการทุกสิ้นเดือน

รับมอบชิน้งาน

รับช าระค่าบริการ

• คียข้์อมลูผ่านเวบ็
• พิมพแ์ละติดจ่า

หน้า
• ส่งมอบช้ินงาน

ศนูยไ์ปรษณียภ์มิูภาค ศนูยไ์ปรษณีย์ EMS

DAY 1 DAY 2-3 DAY 3-4

Pre-order

ค่าบริการ 40 บาท
พิกัดน้ าหนักไม่เกิน 100 กรัม

มาตรฐานการส่ง 1-2 วัน
นับถัดจากวันที่ฝากส่ง

MOU กรม วพ. ร่วมกับ ปณท.
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งตัวอย่าง



ข้อดี ระบบการส่งตัวอย่างแบบลงทะเบียน EMS

(Phase I เริ่ม มีนาคม 2563)

จนท. ปณท. เข้าไปรับตัวอย่างถึง
โรงพยาบาลตามจุดนัดหมาย

ประกันเวลาการจัดส่งตัวอย่าง

ภายใน 3 วันท าการ ทั่วประเทศ

ติดตามสถานะของตัวอย่างจากต้น
ทางถึงปลายทางแบบ Real Time

ลดปัญหาตัวอย่างสูญหาย

โรงพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เมื่อคีย์ข้อมูลผ่านระบบ

มีระบบ IT สนับสนุนบันทึกส่งตัวอย่าง  
ตรวจสอบสถานะการขนส่ง  แบบ 
Web Application และ Mobile 
Application 



การวิจัยศึกษาน าร่องการตรวจคัดกรองโรค IEM-TMS
โครงการต่อเนื่อง 4 ปี (2562-65)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- 2562-65 ศึกษาวิจัย IEM-TMS เพื่อ

พัฒนาการตรวจ 24 โรค (NBS-IEM)
- ชุดน้ ายา In-house 200 บาท/ราย
- ชุดน้ ายาส าเร็จรูป 350 บาท/ราย
- ไม่รวมงบลงทุนเครื่องมือเริ่มต้น
- NBS IEM รอผลประเมินความคุ้มค่า

จาก HITAP 

IEM (>40-50 โรค)

HITAP ประเมินพบว่ามีความ
คุ้มค่าถ้ามีการตรวจคัดกรองก่อน
มีอาการใน 4 โรค 

สปสช. 2563 ขยายสิทธิการตรวจ
ยืนยันและรักษาผู้ป่วยโรคหายาก
(Rare disease ในกลุ่มโรค IEM 
จ านวน 24 โรค สามารถส่งต่อ 7 
ศูนย์โรคหายากเพ่ือการรักษา
ครอบคลุมการส่งตัวกลับบ้าน

แผนงาน IEM-TMS 2563

- ม.ค.-มี.ค. เสนอปรับแก้ EC กรมฯ

- มี.ค.-ส.ค. Method validation

- ส.ค.-ต.ค. ทดสอบ 5,000 ตัวอย่าง

ปี 64-65 ขยายการตรวจ 70,000 ราย 

(10%) NBS สุ่มจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ



พัฒนาและทวนสอบวิธีการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันกลุ่มโรค IEM

น าวิธีที่พัฒนาได้ ตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาอุบัติการณ์

ขยายจ านวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ให้ครอบคลุมตามเป้าหมาย

เสนอคณะกรรมการรับรองวิธีวิเคราะห์ และหาต้นทุนต่อหน่วยเพือ่ดคูวามคุ้มค่า

เปิดให้บริการ ขอการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001, ISO15189, ISO15190

เปิดให้บริการ ตามความเหมาะสม จ านวนโรค 

ภายใต้ผลการประเมินที่มีความคุ้มทุนคุ้มค่า เสนอเข้าในชุดสิทธปิระโยชน์ 

2562

2563

2564

2565

แผนการวิจัยและพัฒนาการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลกิในกลุ่มสารโมเลกุลเล็ก
(Inborn Error of Metabolic; IEM-TMS)

2566



หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ดีเอ็นเอจากคลังตัวอย่าง การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศงานทั่วไป เล่ม 129 ตอนท่ี 53 ง วันที่ 24 พ.ค. 2555

จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ก.ย. 2555 จ านวน 500 เล่ม ISBN 978-616-11-1186-1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและประกันคุณภาพงานการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดตามมาตรฐาน 

(ISO:15189/15190)

2. เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานและ/หรือเจ้าของตัวอย่างเอง 

2.1 การร้องขอจากเจ้าของตัวอย่างหรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย

2.2 งานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการตรวจเอกลักษณ์ในการติดตามหาเจ้าของตัวอย่างที่สูญหาย

3. เพื่อการศึกษาวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ  

4. เพื่อการศึกษาวิจัยเชิงระบาดวิทยา หรือประชากรพันธุศาสตร์ของประเทศ (population-genetics)

5. เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ 

6. งานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับการร้องขอผ่านทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ที่เว็บไซด์
- กรมฯ
- สชพ.
- ศปก.



คลังตัวอย่าง กระดาษซับเลือดที่เหลือจากการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
แบ่งเป็น 3 คลังตัวอย่าง 

คลังตัวอย่าง A B* C

คุณลักษณะ

เป็นตัวอย่างที่เหลือทั้งหมดจาก 

NBS

3 ปีแรกมีประวัติ

> 3 ปีดึงใบประวัติออกก าหนด

รหัสใหม่ 

ครบ 1 ปีงบประมาณ ใช้

โปรแกรมสุ่มจากคลัง A

เป็นตัวแทนอ าเภอๆ ละ 20

ตัวอย่าง จาก 878 อ าเภอ 

ทั่วประเทศ

เป็นตัวอย่างที่คัดกรองแล้ว

ให้ผลบวก Screening 

positive DNA Bank, (CHT, 

PKU, IEM) แบ่งตามปีที่เกิด

และจังหวัดที่อาศัย

B* เป็นตัวแทนตัวอย่างของคนไทยครอบคลุมทุกอ าเภอเพ่ือแหล่งข้อมูลด้านพันธุกรรมของคนไทยในระยะยาว


