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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

24 มีนาคม 2563



การเตรียมความพร้อมในการจัดระบบบริการ

HPV DNA Testing



ลาํดับ แผนการปฏบิตั/ิกิจกรรม มค. กพ. มีค. เมย. พค. มยิ. กค. สค กย. ความก&าวหน&าการดำเนินการ

1

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร3

- ชุดน้ำยาตรวจ และชุดเก็บตัวอย@าง ตรวจคัดกรองฯ 145,000 tests

- Autopipette 1 ชุด

R R คณะกรรมการจัดทำร@าง TOR เสนอต@อผูWอำนวยการฯแลWว

เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2563

2

ดำเนินการจWางเหมาบริการ

- นักวิทยาศาสตร3การแพทย3 7 คน x 8 เดือน

- พนักงานหWองทดลอง 1 คน x 8 เดือน

R R อยู@ระหว@างดำเนินการจWางเหมาบริการนักวิทยาศาสตร3

การแพทย3จำนวน 5 คน

3

จัดซ้ือครุภัณฑ3

- ตูWปราศจากเชื้อแบบคลาส II

- ตูWแช@แข็ง -80 องศาเซลเซียส
- ตูWแช@แข็ง -20 องศาเซลเซียส

- ตูWเย็นวิทยาศาสตร3 4 องศาเซลเซียส

- เคร่ืองหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ

- ตูWปราศจากเชื้อ

- เคร่ืองคอมพิวเตอร3สำหรับประมวลผล
- เคร่ืองพิมพ3เลเซอร3 หือ LED ขาวดำ

- เคร่ืองสำรองไฟ

- เคร่ืองอ@านบาร3โคWด

R R R อยู@ระหว@างดำเนินการ การจัดซ้ือจัดจWาง

4

ปรับปรุงพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

- เคร่ืองปรับอากาศระบบน้ำเย็นพรWอมติดตั้ง

- ซ@อมแซมหWองปฏิบัติงาน

R R อยู@ระหว@างดำเนินการจัดจWางและรอซ@อมแซม

5 ชี้แจงรายละเอียดโครงการแก@พ้ืนท่ี R ดำเนินการแลWว-

6 เปnดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดWวยวิธี HPV DNA test R R R R R R R เร่ิมโครงการนำร@อง ณ จังหวัดสุรินทร3

แผนการดำเนินการจัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ด&วยวิธี HPV DNA test กรมวิทยาศาสตรKการแพทยKปMงบประมาณ ๒๕๖๓



• กรมวิทยาศาสตร,การแพทย,จดัส2งชุดนำ้ยาท้ังหมด จำนวน 1,500 ชุด ให@แก2 service plan 

สาขามะเร็งของจังหวัดสุรินทร, เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ, 2563

• กรมวิทยาศาสตร,การแพทย, รับตัวอย2างจาก รพ.สุรินทร, 1,500 ตัวอย2าง 

เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2563

• การตรวจวิเคราะห,ตัวอย2างจำนวน 750 ตัวอย2าง (ร@อยละ ๕๐)

• พบสารพันธุกรรมของเช้ือ HPV สายพันธุ, 16 คิดเปeนร@อยละ 0.04 

สายพันธุ, 18 คิดเปeนร@อยละ 0.06 

สายพันธุ,อื่นๆ (Non 16,18) คิดเปeนร@อยละ 3 

ความก@าวหน@าการดำเนินการ



ประมาณการวันเริ่มต/นให/บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด/วยวิธี HPV DNA test

• วันท่ี 1 เมษายน 2563



ความก้าวหน้าการตรวจวินิจฉัย
กลุ่มอาการดาวน์ในหญงิตัง้ครรภ์



ผลด าเนินงานบริการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตรวจคัดกรอง

จ านวนโรงพยาบาล จังหวัด ตัวอย่างส่งตรวจระหว่าง
เดือนกันยายน 2561 ถงึ 1 กุมภาพันธ์ 2563
จ านวน 12,141 ตัวอย่าง

Quadruple test : ศวก. นครสวรรค์

หญิงตั้งครรภ์ จ ำนวนตัวอย่ำง ควำมเส่ียงสูง

อำยุ 35 ปี 11,207 2,745(24.49%)
อำยุ < 35 ปี 934 43 (4.60%)

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



ผลด าเนินงานการให้ความรูแ้ก่บุคลการทางการแพทย์ 

วัตถุประสงค์:   เพื่อส่ือสารประชาสัมพันธ์งานด้านแม่และเดก็
เป้าหมาย: จัดประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัตกิารกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 12 เขตสุขภาพ
ผลการด าเนินงาน  จัดประชุมได้จ านวน 10 เขต ได้แก่ เขต 1 เชียงใหม่, เขต 2 พษิณุโลก, 
เขต 5 สมุทรสงคราม,เขต 6 ชลบุรี, เขต 7 ขอนแก่น, เขต 8 อุดรธานี, เขต 9 นครราชสีมา, 
เขต 10 อุบลราชธานี, เขต 11 สุราษฎร์ธานี, เขต 12 สงขลา

“ภายใต้โครงการบูรณาการ ดูแลเดก็และประชากรไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์”



ความก้าวหน้า
การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกดิ



งานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองฯ สถาบันชีววิทยาศาสตรท์างการแพทย์

กิจกรรม เป้าหมาย

1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่ง

ตัวอย่างงานตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด

เด็กทารกแรกเกิดทุกรายได้รับการตรวจคัดกรอง
ภายในก าหนด กรณีเด็กที่มีผลผิดปกติ ได้รับการ
ตรวจยืนยืนยันและรักษาภายในอายุเด็กไม่เกิน 14 
วัน ตามแนวทางของประเทศ

2. การศึกษาน าร่องการตรวจคัดกรอง

โรค IEM-TMS

เพ่ือขยายจ านวนโรคการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
ของประเทศไทย

3. คลังตัวอย่างกระดาษซับเลือด ใช้ประโยชนจ์ากดีเอ็นเอ จากคลังตัวอย่างเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาตอบปัญหาสาธารณสุขของประเทศ



 1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งระบบการขนส่งตัวอย่าง
กระดาษซับเลือดงานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ

• ส่งแบบส ารวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมส่งตัวอย่างแบบ EMS พิเศษให้กับรพ. 1,071 แห่ง ตอบกลับภายใน 
20 ม.ีค 63 (ณ วันที่ 11 ม.ีค. 63 รพ.ตอบกลับ 532 แห่ง สนใจ 486  ไม่สนใจ 46)

• หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 3 สว่น (1.ปณท 2.บริษัทที่บ ารุงรักษาระบบงานคดักรอง และศนูย์คดักรอง ร่วม
พฒันาและทดสอบระบบ วันที่ 19 มี.ค.63)

•  รพ. คีย์ประวตัิตวัอยา่งในระบบ OMS (Order Management System) ของ ปณท. เร่ิมวนัที่ 1 เม.ย. 63 
การคีย์มี 2 แบบ Manual รพ. ชลประทาน น าร่อง และน าเข้าไฟล์ exc. รพ. ชลบุรี น าร่อง

• ศนูย์คดักรองฯ ต้องปรับระบบ NNSPLims เพ่ือให้รองรับการรับตวัอยา่งด้วยวิธี EMS แบบพิเศษ 
(จัดหาเครื่องอ่านบาร์โค๊ด 2 ตัว และคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง)



ข้อดี ระบบการส่งตัวอย่างแบบลงทะเบียน EMS

1.จนท. ปณท. เข้าไปรับตัวอย่างถึง
โรงพยาบาลตามจุดนัดหมาย

ประกันเวลาการจัดส่งตัวอย่าง

ภายใน 3 วันท าการ ทั่วประเทศ

ติดตามสถานะของตัวอย่างจากต้น
ทางถึงปลายทางแบบ Real Time   ลดปัญหาตัวอย่างสูญหาย

1.โรงพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

2.เมื่อคีย์ข้อมูลผ่านระบบ

1.มีระบบ IT สนับสนุนบันทึกส่ง
ตัวอย่าง  ตรวจสอบสถานะการขนส่ง  
แบบ Web Application และ 
Mobile Application 



2. 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
- หากผลประเมินจาก HITAP มีความ  
     คุ้มค่า กรมวิทย์ฯ จะเปิดให้บริการ 
     NBS-IEM) หลังปี 2565

 

IEM (>40-50 โรค)

HITAP ประเมินพบว่ามีความ
คุ้มค่าถ้ามีการตรวจคัดกรองก่อน
มีอาการใน 4 โรค 

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



3. หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ดีเอ็นเอจากคลังตัวอย่าง 
การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

19 ธ.ค. 62 ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดท าค าสั่งกรมฯ จ านวน  2 คณะ
      1. คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้ตัวอย่าง (ท่านอธิบดีเปน็ที่ปรึกษา ท่านรองอธิบดี นพ. สมฤกษ์ จึงสมาน เป็นประธาน)
      2. คณะท างานบรหิารจัดการคลังตัวอย่าง (ผอ.สชพ. เป็นที่ปรึกษา ผอ.ศูนยค์ัดกรองฯ เป็นประธานฯ)

22 ม.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอใช้ตัวอย่างฯ  เรือ่งเพ่ือพิจารณา 2 เรื่อง และมติ ดังนี้
      1. แนวทางการแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากดีเอ็นเอฯ (ประกาศในราชกิจจาฯ เล่มที่ 129 ตอนที่ 53 ง)

1.1 น าหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากดีเอ็นเอฯ ประกาศผ่านเว็บไซด ์ของกรมฯ สถาบันฯ และ
                     ศูนย์คัดกรองฯ ปีละ 2 รอบ (มีนาคมและกันยายน) ด าเนินการเมื่อ 6 ก.พ.63

1.2 คณะกรรมการฯ ปรับปรุงไฟล์หลักเกณฑ์ฯ ส่งคืนทีมเลขาฯ ภายใน 28 ก.พ.63 
                     ทีมเลขารวบรวมไฟล์ นัดประชุมสรุปแก้ไขรอบสุดท้าย 20 เม.ย. 63

1.3 มอบทีมเลขาฯ ทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม ด าเนินการเมื่อ 13 มี.ค. 63 ยืนยันค่าธรรมเนยีมผ่านกองแผนฯ
- ค่าธรรมเนียมการพิจารณาข้อเสนอขอใช้ประโยชน์จากตัวอย่างกระดาษซับเลือด 5,000 บาท/หนึ่งข้อเสนอ

 - ค่าธรรมเนียมการขอใช้ตัวอย่างกระดาษซับเลือด 200 บาท/ตัวอย่าง
   
      2. แนวทางการบริหารจัดการตัวอย่างจากคลังตัวอย่างและแนวทางการขอใช้ตัวอย่างในการศึกษาวิจัย

2.1 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ท าลายตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่มอีายุมากกว่า 10 ปีข้ึนไป
2.2 ตัวอย่างกระดาษซับเลอืด (ระหว่างปี 2534 – 2547 ไม่ได้ควบคุมสภาวะการเก็บ) จ านวน 2.8 ล้านชิ้น

                      คณุหมอสุรัคเมค ได้ประสานนิติวิทยาศาสตร์ ยืนยันว่าไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรท าลายทิ้ง 


