การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดประเทศไทย
(Newborn Screening in Thailand)

นางหรรษา ไทยศรี
ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การดูแลเด็กไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
การควบคุมและป้องกันภาวะผิดปกติแต่กาเนิด
ธาลัสซีเมีย
(Thalassemia)

ดาวน์ซินโดรม
(Down Syndrome)

ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน
Congenital Hypothyroidism (CHT)

คู่สมรส
ยุติการตั้งครรภ์ ?

1

โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
- ผู้ป่วยใหม่ 4,200 ราย/ปี1
- ใช้งบประมาณคัดกรอง 50 ล้านบาท/ปี
- ได้รับการวินิจฉัย 400 ราย ลดภาระกว่า
1,500 ล้านบาท/ปี

2

กลุ่มอาการดาวน์
- ผู้ป่วยใหม่ 1,000 ราย/ปี1
- ใช้งบประมาณคัดกรอง 1,200 ล้านบาท/ปี
- ได้รับการวินิจฉัย 1,000 ราย ลดภาระกว่า
2,500 ล้านบาท/ปี2

วินิจฉัยเร็ว
รักษาเร็ว

3

ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กาเนิด (CHT)

- ผู้ป่วยใหม่ 550 ราย/ปี
- ใช้งบประมาณคัดกรอง 80 ล้านบาท/ปี
- ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 4,500 ล้านบาท/ปี3

1สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

[อินเตอรเ์น็ต] 2560 [เข้ำถึงเมื่อ 9 ก.ย. 2562] เข้ำถึงได้จำก: http://nprp.nhso.go.th/nprp/faces/login/login.jsf.
2.5 ล้ำนบำท แบ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ภำครัฐต้องสนับสนุนเช่นค่ำรักษำพยำบำล ค่ำตรวจร่ำงกำย ค่ำส่งเสริมพัฒนำกำร ประมำณ 900,000 บำท และ
ส่วนที่เหลือประมำณ 1.6 ล้ำนบำท เป็นค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครองในกำรเลี้ยงดูลูกที่เป็นดำวน์ ซินโดรม (ต่อ 1 คน) http://www.hitap.net/17315
3.จำกกำรศึกษำจำกวิทยำลัยกำรสำธำรณสุข จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พบว่ำกำรสูญเสียทำงเศรษฐศำสตร์ของรัฐบำลต่อ ผู่ป่วย 1 คน เป็นเงิน 8.3 ล้ำนบำท (สรัญญำ ส่งคุณธรรม วำรสำรกุมำรเวชศำสตร์ 2552)
2 ค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกกำรเลี้ยงดูเด็กปกติตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตประมำณ

4

ตรวจการติดเชื้อ HIV-PCR ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมและป้องกัน
กลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

อุบตั ิ การณ์ 1: 800 ของหญิงตัง้ ครรภ์

กลุ่มอาการดาวน์
Down Syndrome

คาดการณ์มีเด็กกลุ่มอาการดาวน์ ปีละ 800-1,000 ราย

ปี

2559-61 โครงการนาร่องสาหรับหญิงตัง้ ครรภ์ทก
ุ คนใน 6 จังหวัด

เชียงใหม่ ลาพูน นครสวรรค์ ขอนแก่น สงขลา และยะลา
โดยตรวจคัดกรอง 38,229 ราย เสี่ยงสูง 3,859 ราย พบ DS 36 ราย

ผลการประเมินของ (HITAP)

ค ัดกรองกลุม
่ อาการดาวน์

การตรวจค ัดกรองกลุม
่ อาการดาวน์

มีความคุม
้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์

ิ ธิ์ ทุก
ในหญิงตงครรภ์
ั้
ทก
ุ ราย ทุกสท

ี
ลดอ ัตราการสูญเสย

้ า
้ งดู
ค่าใชจ
่ ยทีน
่ อกเหนือจากการเลีย

ี่ งสูงจะแนะนา
อายุ หากผลตรวจเสย

ทารกปกติจากการทา

ี ชวี ต
เด็กปกติตงแต่
ั้
เกิดจนเสย
ิ

่ ผลให้เด็กกลุม
ให้ตรวจ PND สง
่

ห ัตถการ

ประมาณ 2.5 ล้านบาท

อาการดาวน์ ลดลงกว่าร้อยละ 50

แนวทางการควบคุมและป้องก ัน
1. การให้ความรูแ
้ ก่บค
ุ ลากรทางสาธารณสุข/ หญิงตงครรภ์
ั้
และสามี

บุคลากรทางสาธารณสุข : แพทย์ (สูตแ
ิ พทย์ & กุมารแพทย์)
พยาบาล ห้องปฏิบ ัติการ
2. การตรวจค ัดกรองทางห้องปฏิบ ัติการ
3. การให้คาปรึกษาแนะนาทางพ ันธุกรรม
4. การตรวจวินจ
ิ ฉ ัยทารกในครรภ์มารดา

สปสช. ประกาศเรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10)

พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559
- หญิงตั้งครรภ์อายุ > 35 ปี
- หญิงตั้งครรภ์ทุกรายใน 6 จังหวัด ที่นาร่องเดิม :
(เชียงใหม่ ลาพูน นครสวรรค์ ขอนแก่น สงขลา และยะลา )
ได้รับการตรวจคัดกรอง ด้วยวิธี Quadruple test และในรายที่มีผล
เป็นเสี่ยงสูง ให้ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ และยุติการตั้งครรภ์ตาม
แนวทางเวชปฏิบัติ

ทบทวนปรับการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิง
ตั้งครรภ์จากหญิงไทยทุกสิทธิอายุ 35 ปีขึ้นไป

เป็นหญิงตั้งครรภ์ทุกรายทุกอายุ ประกาศใช้ปี 2564

ค่าชดเชยให้หน่วยบริการตามสิทธิประโยชน์ของ สปสช.

ค่าชดเชยบริการให้หน่วยบริการ (Down syndrome)

ราคา (บาท/ราย)

การคัดกรอง
1. จัดส่งเลือดตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ

100

2. ค่าเก็บและขนส่งเลือดทางห้องปฏิบตั ิการ

100

3. ค่าตรวจคัดกรอง Quadruple test (นคส.) และหน่วยงานอื่น ๆ

1,200

การทาหัตถการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ (เจาะน้าคร่าโดยสูติแพทย์)
Amniocentesis/Cordocentesis

2,500

การตรวจยืนยันทารกในครรภ์ (prenatal diagnosis; PND)
ค่าตรวจ karyo typing

2,500

การยุติการตั้งครรภ์

3,000

เครือข่ายดาเนินงานและแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบ ัติการ
กรมอนาม ัย
-ดูแลนโยบายงานแม่และเด็ก
-สื่อสาร ฝึกอบรมแพทย์/ พยาบาล ANC
-พัฒนาเครือข่ายควบคุมป้องกันโรค

กรมสุขภาพจิต
-จัดทาคู่มือให้คาปรึกษาฯ/ อบรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สถานพยาบาล (ANC)
- ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หญิงตั้งครรภ์
- เก็บตัวอย่างเลือดและประวัติ
- ป้อนข้อมูลเข้าระบบ Web Portal
- ส่งตัวอย่างเลือดตรวจคัดกรอง

ผล PND พบทารกกลุ่ม
อาการดาวน์ ต้องให้
คาแนะนาฯ

กรมการแพทย์

- พัฒนาเครือข่ายดูแลเรื่องการรักษา
-เป็นที่ปรึกษาและร่วมทาคู่มือ

MCH Board
ขับเคลื่อนในพื้นที่
สปสช.
-สนับสนุนงบประมาณงานบริการ
ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์
-ดูแลระบบ Web Portal

การตรวจคัดกรอง
quadruple test

- หากผลการตรวจคัดกรองพบว่ามีความเสี่ยงสูงต้องให้
คาแนะนาฯ & เก็บตัวอย่างทารกในครรภ์ส่ง PND

-จัดทาคู่มือทางห้องปฏิบัติการ/ อบรม
-Lab QA

ราชวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัย

Down syndrome

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงเรียนแพทย์
ศูนย์อนามัย

AFP/ hCG/uE3/ Inh A

ประเมินความเสี่ยง

การตรวจ PND
กรณีความเสี่ยงสูง

- บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- ตรวจคัดกรอง & ตรวจยืนยัน
PND: Karyotyping

Chromosome
analysis

- การป้องกัน
- การรักษา
*ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562

การยุติการตั้งครรภ์

การเก็บตัวอย่างและตรวจคัดกรอง
่ ต ัวอย่าง
ขนตอนการส
ั้
ง
ขนตอนการเก็
ั้
บต ัวอย่าง

รพ.ชุมชน

ศูนย์วท
ิ ยาศาสตร์การแพทย์ท ี่ 3
นครสวรรค์

รพ.ทั่วไป/รพ.ศูนย์
ผ่ำนระบบโลจิสติกส ์

รพ.ชุมชน /รพ.ทวไป/รพ.ศู
่ั
นย์

•

ั
เจาะเลือดหญิงตงครรภ์
ั้
: 14-18 สปดาห์

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

เก็บ serum ทีอ
่ ณ
ุ หภูม ิ 2-8 C
ไม่เกิน 48 ชม.

่ ต ัวอย่างให้ครบถ้วน
กรอกข้อมูลใบนาสง

นำสง่ serum
่ ข็งที่ -20 C
แชแ

รวบรวม serum
นำสง่ , แชเ่ เข็งที่ -20 C

•

6-15 ตย. :
ั ดำห์ละ
รับสป
1 ครัง้

15 ตย. ขึน
้ ไป :
ั ดำห์ละ
รับสป
2 ครัง้

รายงานผลกล ับภายใน 7 ว ัน
ผ่านระบบ web E-report
ให้ สถานพยาบาลต้นทาง

ดาวน์โหลดข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ

การเก็บตัวอย่างน้าคร่าและตรวจยืนยัน
Molecular Karyotyping : Prenatal BOBs

ปริมาณน้าคร่า
• ไม่น้อยกว่ำ 3 mL

ตรวจยืนย ันกลุม
่ อาการดาวน์
(Molecular Karyotyping)

สถาบ ันวิจ ัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

การเก็บตัวอย่าง
• เก็บที่อุณหภูมิ 2-8๐C

ข้อดี

การส่งตัวอย่าง
• นำส่งที่อุณหภูมิ 2-8๐C
• ถึงห้องปฏิบัติกำร
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข
ไม่เกิน 7 วัน นับจำกวันที่เก็บตัวอย่ำง

- ตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมขนาดเล็ก

- ไม่ต้องเพาะเลี้ยงเซลล์

- รายงานผลประมาณ 3-5 วัน

micro deletion และ microduplicationได้
- ใช้ปริมาณตัวอย่างน้อย

-ตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมได้ครั้งละ
หลายชนิดพร้อมกัน

ข้อจากัด
การปนเปื้อนจากเลือดในตัวอย่างน้าคร่า
อาจส่งผลต่อการแปลผลได้

สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติม
ดาวน์โหลดข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้ที่
เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ https://www3.dmsc.moph.go.th/
: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
โทรศัพท์
: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 02-9510000-11 ต่อ 99325
: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 056-245618-20 ต่อ 316

ประวัติความเป็นมา: การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดประเทศไทย
-วิจัยและพัฒนา
ชุดตรวจ TSH
-นาร่องตรวจ
TSH จังหวัดน่าน

จัดตั้งระบบการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพทารกแรก
เกิดแห่งชาติ

2529-35

ดร.วิยะดา เจริญศิริวัฒน์
ผชช. ด้านพันธุกรรมและชีวเคมี

2538

ได้รับคัดเลือกเป็น
โครงการต้นแบบของ
UN International
Atomic Energy
Agency

2540

ได้รับคัดเลือกเป็นผลงาน
ทางด้าน Human health
ที่สามารถช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชากรได้
อย่างยั่งยืน จาก UN-IAEA

2544

*การตรวจ CHT บรรจุอยู่ใน
ชุดสิทธิประโยชน์ของเด็กไทย
แรกเกิด สปสช. ชดเชยค่าตรวจ
วิเคราะห์ 123.80 บาท

2548*

พัฒนาระบบบริการและ
การรายงานผล แบบ
Online

2555

- พัฒนา Logistic, EMS
R and D ขยายจานวน
โรคการตรวจคัดกรอง
IEM- TMS (2562-65)

2562-65

หน่วยงานที่ให้บริการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด (CHT/PKU) ประเทศไทย
1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานหลัก
รพ. รัฐทั้งใน/นอกสังกัด สธ., รพ.เอกชน, >600,000 ราย/ปี

2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราช สปสช เขต 13 กทม.
รพ. 15 แห่งในสังกัด กทม. 35,000 ราย/ปี
3. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลา
4. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เปิดให้บริการตรวจคัดกรอง

NBS (TSH/PKU/IEM) รพ. 7 แห่ง เริ่ม เม.ย. 2563 (รพเด็ก ราชวิถี เลิดสิน นพรัตน์ กทม พุทธชินราช พษล
อุตรดิตถ์ และ ลสรรพสิทธิประสงค์ อุบล)

เป้าหมายตัวชี้วัดตาม
1. ความครอบคลุมทารกแรกเกิดได้รับการตรวจคัดกรองฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

2. ทารกแรกที่ผลการตรวจคัดกรองผิดปกติได้รับการตรวจยืนยัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

หน่วยงาน
1-4

1-4 + รพ.

3.ทารกแรกเกิดที่ยืนยันว่าเป็นโรค ต้องได้รับการรักษาภายในอายุเด็ก 14 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

กรมการแพทย์

4. บริหารจัดการระบบการดูแลติดตามทารกที่ได้รับการรักษาได้รับยาอย่างต่อเนื่องจนครบเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90

กรมการแพทย์

ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กาเนิด
Congenital Hypothyroid (CHT)
กรมอนามัย
-ดูแลนโยบายงานแม่และเด็ก

กรมการแพทย์
ศูนย์ติดตามการรักษาฯ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ติดตามเด็กให้มาตรวจยืนยันและติดตาม
การรักษา

MCH Board ในพื้นที่

โรงพยาบาล
-ดูแลทารกแรกเกิด ให้คาแนะนา
-เก็บตัวอย่างหยดเลือดแห้ง (DBS)
-ป้อนข้อมูลเข้าระบบ Web Portal
-ส่งตัวอย่าง DBS ไปกรมวิทย์ฯ
-ตามทารกที่ผลการตรวจคัดกรองเป็นบวกให้
สามารถตรวจยืนยันทันเวลา
-ให้การรักษาทารกที่ผิดปกติ

รายงานผล

สปสช.

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

-สนับสนุนงบประมาณ
ดาเนินการ CHT เป็นงานบริการ
ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์
-ดูแลระบบ Web Portal

- บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ทั้งตรวจคัดกรองและตรวจยืนยัน
-รายงานผลเข้าระบบ Web Portal

การตรวจยืนยันสามารถส่งตรวจที่
กรมวิทย์ หรือ รพศ รพท ที่มีศักยภาพ

ผลการดาเนินงานสะสมการตรวจ CHT และ PKU
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปี 2539-2562 )
ทารกแรกเกิด 18.5 ล้านราย
ตรวจคัดกรอง TSH/ PKU 14.5 ล้านราย (78.53%)

ทารกกลุ่มเสี่ยง CHT 64,400 ราย

ทารกกลุ่มเสี่ยง PKU 1,915 ราย

ส่งซีรั่มตรวจยืนยัน 45,548 ราย
(70.73%)

ส่งซีรั่มตรวจยืนยัน 1,134 ราย
(59.22%)

ทารกผิดปกติ CHT 8,051 ราย

ทารกผิดปกติ PKU 147 ราย

อุบัติการณ์ CHT 1: 2,000

อุบัติการณ์ PKU 1:100,000

ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ : การตรวจพบทารกแรกเกิดที่มีภาวะพร่องไทรอยด์แต่กาเนิดได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ช่วยป้องกันภาวะปัญญาอ่อนในทารกกลุ่มนี้ได้ปีละ
ประมาณ 500 คน ช่วยลดการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ถึง 500x8.3 ล้านบาท = 4,150 ล้านบาท

แนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในทารกแรกเกิด
บทที่ 1 ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กาเนิด การวินิจฉัย การรักษาและการติดตามผลการรักษา
บทที่ 2 การตรวจคัดกรอง และการตรวจยืนยันภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในทารกแรกเกิด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บทที่ 3 การบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการตรวจ
บทที่ 4 การติดตามทารกแรกเกิดทีภ่ าวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์
บทที่ 5 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายค่าตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในทารกแรกเกิด
บทที่ 6 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับส่งต่อด้านเทคนิคการแพทย์ ด้านการตรวจภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในทารกแรก

แผนภูมิที่ 1 แนวทางการวินิจฉัยภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กาเนิด
แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในทารกแรกเกิด
แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการตรวจยืนยันภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในทารกแรกเกิด
แผนภูมิที่ 4 การดาเนินงานของศูนย์ติดตามการคัดกรอง และการรักษาภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กาเนิด

***ทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยยืนยันว่ามีภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กาเนิด
ควรได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุดภายในอายุ 14 วัน หรือทันที จากเดิมภายใน 30 วัน

ต้องส่งตัวอย่างครั้งที่ 2 (เมื่อเด็กอายุ 2-3 สัปดาห์)
เพื่อตรวจคัดกรอง CHT ในกรณี ดังต่อไปนี้
อ้างอิงแนวทางปฏิบัติ หน้าที่ 20 ข้อ1.3-1.5
1.
2.
3.
4.
5.

ทารกคลอดก่อนกาหนด อายุครรภ์น้อยกว่า 36 สัปดาห์
มีน้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม
ทารกแฝดที่เป็น monozygotic twin
ทารกคลอดก่อนกาหนดที่ป่วยหนัก และได้รับยา Dopamine
ทารกที่มารดาเป็น Graves disease (โรคคอพอก/ไทรอยด์เป็นพิษ)
(แรกเกิด,1-2 สัปดาห์)
6. ทารกที่ได้รับการตรวจคัดกรองภายในอายุ 24 ชั่วโมงแรก

ส่งตรวจครั้งที่ 2

ระบุตรงหมายเหตุว่า ส่งตรวจครั้งที่ 2
เพื่อประสิทธิภาพการคัดแยกตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว

การตรวจวิเคราะห์
(TSH และ PKU)
ตรวจคัดกรอง TSH, ELISA
Phe, Guthrie (bacterial inhibition assay (BIA) รายงานผลภายใน 5 วัน

ผลผิดปกติ (TSH > 25 mU/L, Phe > 4 ng/dl)

ผลปกติ

(ตรวจวิเคราะห์ซ้า)

(TSH <25 mU/L)

ผลผิดปกติ (TSH > 25mU/L, Phe > 4 ng/dl)
(รายงานบน website, SMS แจ้งเตือน)

ตรวจยืนยัน TSH (T4 /FT4,TSH) (ศูนย์คัดกรองฯ/รพ.)
ตรวจยืนยัน Phe โดยศูนย์คัดกรองฯ

www.neoscreen.go.th
ศูนย์ติดตามฯ สถาบันสุขภาพเด็ก (กรมการแพทย์)
-โทรแจ้งโรงพยาบาลให้ติดตามเด็กเจาะเลือดยืนยันและเริ่ม
การรักษา ทันที
-โทรแจ้งผู้ปกครองยืนยันการกินยาและติดตามพัฒนาการ
จนถึง 3 ปี

รพ. เข้าดูผลออนไลน์

Web Portal
สปสช.

การติดตามทารกที่มีผลการตรวจคัดกรองผิดปกติ
โดยศูนย์ติดตามการตรวจคัดกรองและการรักษาภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กาเนิด
กรมการแพทย์

วันแรกที่ได้รบั
ผลการคัดกรองผิดปกติ
อายุไม่ควรเกิน 14 วัน
(โทรครัง้ ที่ 1)

โทรศัพท์แจ้งโรงพยาบาลให้ติดตามเด็กมา
เจาะเลือดยืนยันและเริ่มการรักษา ทันที**

วันที่ 3-7 หลังได้รบั ผล
(โทรครัง้ ที่ 2)

โทรศัพท์ติดตามกับทางโรงพยาบาล
เด็กมาเจาะเลือดหรือยัง
สอบถามผลเลือดยืนยันเพื่อสรุปเคส
การได้รบั ยารักษา

เด็กที่ผลยืนยันผิดปกติ
อายุ 1 เดือน

โทรศัพท์ติดต่อผูป้ กครองยืนยันการกินยา
และติดตามพัฒนาการจนถึง 3 ปี
1, 2, 4, 6, 9 เดือน 1, 1.5, 2, 3 ปี
(โทรครัง้ ที่ 3-11)

ปัจจัยที่ทาให้ทารกไม่ได้รับการรักษาภายใน 14 วัน
ผลคัดกรอง TSH ผิดปกติ

ปัจจัยหลัก ระยะเวลาในการส่งตัวอย่าง

เจาะเลือดยืนยัน

ไม่ได้ผล
ทันที

ได้ผลทันที

ไม่เป็นโรค

ปัจจัยรอง รพ. บางแห่ง ไม่ให้ยารักษาทันที

เป็นโรค

กินยา*

กินยา*

และไม่ให้ยารักษา เมื่อทารกมีผลยืนยันผิดปกติ
*เด็กต้องได้รับยาทันที ที่ทราบว่าผลผิดปกติ
และหากไม่ได้รับผลเลือดภายในวันที่ตรวจ

กระบวนการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ตามแนวทางของประเทศไทย เพื่อให้ทารกที่มีผลผิดปกติ ได้รับการรักษาภายใน 14 วัน
โรงพยาบาล
- เจาะเลือดเด็กอายุ > 2 วัน
- นาส่งไปรษณีย์

กรมอนามัย
ดูแลนโยบายงานแม่
และเด็ก

ไปรษณีย์นาส่ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 วัน

50 %

2
3

1

4

50 %

ตรวจวิเคราะห์
รายงานผลในระบบ 3 – 5 วัน

กรมการแพทย์
ศูนย์ติดตามการรักษาฯ
ติดตามเด็กให้มาตรวจยืนยัน
และติดตามการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง

99%

7
8

ดาเนินการนาร่อง ก.พ. 2563

9
10
11

22. ระบบการติดตามผู้ป่วย

12

ติดตามเด็กเพื่อให้ได้รับการรักษา
ภายในอายุไม่เกิน 14 วัน
ราชวิทยาลัย
แนวทางปฏิบัติการรักษา

Logistic (EMS)

- MOU ปณท. กับ กรมวพ.
- จัดส่งต.ย.ถึง Lab 3 วันทาการ
- ตรวจสอบสถานการณ์
จัดส่งได้

5
6

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ตรวจคัดกรองและตรวจ
ยืนยัน
- รายงานผลเข้า Web Portal

สปสช.
สนับสนุนงบประมาณ

การพัฒนาในปี 2563

1

เพื่อให้ได้รับการรักษา

13

32%

14

MCH Board

<14

>14

ไม่ได้รบั ยา

กากับดูแลงานด้านแม่และเด็กในพื้นที่

32.5

43.5

24

14 วัน 100 %

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งตัวอย่าง
โรงพยาบาล

DAY 1

DAY 2-3

DAY 3-4

Pre-order
•

•
•

คียข์ ้อมูลผ่านเว็บ
พิ มพ์และติ ดจ่า
หน้ า
ส่งมอบชิ้ นงาน

รับมอบชิน้ งาน

ศูนย์ไปรษณี ยภ์ มู ิ ภาค ศูนย์ไปรษณี ย์ EMS

ออกใบแจ้งค่าบริการทุกสิ้นเดือน

ชาระค่าบริ การ

รับชาระค่าบริการ

ค่าบริการ 40 บาท
พิกัดน้าหนักไม่เกิน 100 กรัม

มาตรฐานการส่ง 1-2 วัน
นับถัดจากวันที่ฝากส่ง

MOU กรม วพ. ร่วมกับ ปณท.
21 ำง
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกระบวนกำรขนส่งตัวอย่

ข้อดี ระบบการส่งตัวอย่างแบบลงทะเบียน EMS
(Phase I เริ่ม มีนาคม 2563)

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกันเวลาการจัดส่งตัวอย่าง

เมื่อ รพ. คีย์ข้อมูลผ่านระบบ

ภายใน 3 วันทาการ ทั่วประเทศ

จนท. ปณท. เข้าไปรับตัวอย่าง
ถึงโรงพยาบาลตามจุดนัดหมาย

ติดตามสถานะของตัวอย่างจากต้นทาง
ถึงปลายทางแบบ Real Time

ลดปัญหาตัวอย่างสูญหาย

มีระบบ IT สนับสนุน การส่งตัวอย่าง
ตรวจสอบสถานะ แบบ Web
Application และ Mobile Application

แนวทางการเรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาล “ค่าตรวจ TSH กรณีเด็กต่างด้าว/ต่างชาติ”

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จะส่งใบแจ้งหนี้ให้กับโรงพยาบาลเป็นรายไตรมาส
เพื่อเรียกเก็บค่าตรวจวิเคราะห์ TSH ในอัตรา125 บาทต่อราย (เริ่ม 1 พ.ย.-30 ธ.ค. 2561)

สปสช. ขยายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมกลุ่มโรคหายาก (Rare disease)

การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหายาก
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ 1
6. การเงินการคลัง

1. นิยาม “โรคหายาก”

5 การศึกษาวิจัย
2. ระบบบริการดูแลรักษาโรคหายาก

4. ระบบข้อมูล

3. การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์

• ปี 2563 อนุมัติตรวจ 24 โรคหายาก กลุ่ม IEM
• พัฒนา “ศูนย์โรคหายาก” 7 แห่ง ทั่วประเทศ
• คาดการณ์กลุ่มเสี่ยงที่ต้องรับการตรวจวินิจฉัย
250 ราย/ปี ในจานวนจะเป็นผู้ป่วยโรคหายาก
รายใหม่ 52 ราย/ปี
• ครอบคลุม การตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยง การ
ตรวจยืนยัน การรักษาพยาบาล และการ
ติดตามผลการรักษา รวมถึงค่าพาหนะรับส่งต่อ
ส่งกลับ
• ใช้งบประมาณ 12.8 ล้านบาท
• กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ศึกษำวิจัยเพื่อ
พัฒนำกำรตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันกลุ่ม
โรคหำยำก (ปี 2562-2565)

การวิจัยศึกษานาร่องการตรวจคัดกรองโรค IEM-TMS
โครงการต่อเนื่อง 4 ปี (2562-65)

IEM (>40-50 โรค)
HITAP ประเมินพบว่ามีความ
คุ้มค่าถ้ามีการตรวจคัดกรองก่อน
มีอาการใน 4 โรค
สปสช. 2563 ขยายสิทธิการตรวจ
ยืนยันและรักษาผู้ป่วยโรคหายาก
(Rare disease ในกลุ่มโรค IEM
จานวน 24 โรค สามารถส่งต่อ 7
ศูนย์โรคหายากเพื่อการรักษา
ครอบคลุมการส่งตัวกลับบ้าน

แผนงานวิจัย 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 สุ่มจากทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- 2562-65 ศึกษาวิจัย IEM-TMS เพื่อ
พัฒนาการตรวจ 24 โรค (NBS-IEM)
- ชุดน้ายา In-house 200 บาท/ราย
- ชุดน้ายาสาเร็จรูป 350 บาท/ราย
- ไม่รวมงบลงทุนเครื่องมือเริ่มต้น
- NBS IEM รอผลประเมินความคุ้มค่า
จาก HITAP

DMSc NBS IEM Roadmap
- ขอรับการรับรองตามระบบ
คุณภาพ ISO:15189/15190
-เปิดให้บริการตรวจคัดกรองทารก
แรกเกิดแบบเพิ่มจานวนโรค

นาร่องกับตัวอย่าง
ที่ส่งตรวจคัดกรอง
(70,000 ต.ย.)

ศึกษาวิจัย
Method Validation
5,000 ต.ย.

จัดระบบบริการ
สาหรับ IEM

ชี้แจงการดาเนินการ
ผ่าน MCH บอร์ด

NBS-IEM (24 โรค)
เด็กไทยแรกเกิดทุกราย
ได้รับการตรวจคัดกรอง
แบบเพิ่มจานวนโรค

ประเมิน คุ้มค่า เพื่อ
พิจารณาขยาย ครอบคลุม
ทั่วประเทศ (HITAP)

- ได้รับงบประมาณ
- จัดเตรียมพื้นที่ห้องปฏิบัติการ
- บุคลากรได้รับการอบรม
ต.ค.62-มี.ค. 63

เม.ย.-ก.ย. 63

ปี งบประมาณ 64

ปี งบประมาณ65

บูรณาการร่วมกับ กรมอนามัย กรมการแพทย์ และสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การพัฒนากระบวนการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

NBS (TSH/PKU/IEM)

IEM-TMS (>40-50 โรค)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- 2562-65 ศึกษาวิจัยการตรวจ IEM
ด้วย LC-MS/MS ตรวจได้ 24 โรค
- ชุดน้ายา In-house 200 บาท/ราย
(100 ล้านบาท/ปี*)
- ชุดน้ายาสาเร็จรูป 350 บาท/ราย
(175 ล้านบาท/ปี*)
*จานวนเด็กเกิด 500,000 ราย/ปี
- NBS IEM รอผลประเมินความคุ้มค่า
จาก HITAP

HITAP ประเมินพบว่ามีความ
คุ้มค่าถ้ามีการตรวจคัดกรองก่อน
มีอาการใน 4 โรค
สปสช. 2563 ขยายสิทธิการตรวจ
ยืนยันและรักษาผู้ป่วยโรคหายาก
24 โรค ส่งต่อ 7 ศูนย์โรคหายาก
งบประมาณ 12.8 ล้านบาท/ปี
≤14 วัน
100 %

ผลการดาเนินงานการตรวจคัดกรองภาวะพร่ องไทรอยด์ ฮอร์ โมน (CHT)
เขต 10 (อุบลราชธานี) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
จังหวัด

ปี พ.ศ.

ตรวจคัดกรอง

60

61

เรียกตรวจยืนยัน

62

มาตรวจยืนยัน

ผิดปกติ

60

61

62

60

61

62

60

61

62

อุบลราชธานี

17,892 16,974 17,490

103

115

173

62

61

147

14

12

21

มุกดาหาร

3,428 3,287 3,136

30

19

33

9

5

24

1

2

3

ยโสธร

3,954 3,579 3,492

10

10

13

4

8

13

3

0

4

ศรี สะเกษ

11,242 10,446 10,385

35

45

69

22

17

58

5

7

13

อานาจเจริ ญ

2,980 2,947 2,562

18

10

9

4

1

6

0

0

1

39,496 37,233 37,065

196

199

297

101

92

248

23

21

42

รวม

ผลการดาเนินงานการตรวจคัดกรองภาวะพร่ องไทรอยด์ ฮอร์ โมน (CHT)
เขต 10 (อุบลราชธานี) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562

จังหวัด

ตัวอย่ างสภาพไม่ สมบูรณ์

ปฏิเสธเกิน 30 วัน

กระดาษซับหมดอายุ

ปี พ.ศ.

60

61

62

60

61

62

60

61

62

อุบลราชธานี

7

5

7

35

11

14

17

11

4

มุกดาหาร

4

2

3

13

4

0

6

3

0

ยโสธร

3

4

1

12

0

2

5

0

3

ศรี สะเกษ

4

1

3

17

6

34

6

1

2

อานาจเจริ ญ

0

0

2

7

2

3

1

4

0

18

12

16

84

23

53

35

19

9

รวม

