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การตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิดทำำ�เพื่่�ออะไร
การตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิด หรืือ newborn screening (NBS) มีีจุุดประสงค์์หลััก 2 ประการ คืือ เพื่่�อค้้นหา
ทารกที่่�เป็็นโรคตั้้�งแต่่ก่่อนมีีอาการ โดยโรคนั้้�นมีีผลต่่อสุุขภาพอย่่างรุุนแรงแต่่สามารถรัักษาได้้ (treatable diseases)
และเพื่่�อลดความพิิการถาวร ลดผลกระทบต่่อปััญหาสุุขภาพ  รวมถึึงป้้องกัันการเสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควร หากได้้รัับ
การเข้้าถึึงการวิินิจิ ฉััยโรคและรัักษาอย่่างรวดเร็็วก่่อนจะมีีอาการชััดเจน
ผลการคััดกรองที่่�ผิดิ ปกติิไม่่ใช่่การวิินิิจฉััยโรค ดัังนั้้�น ทารกจำำ�เป็็นต้้องได้้รับั การตรวจยืืนยัันโรคก่่อนการวิินิิจฉััย
และรัักษาโรคต่่อไป ดัังนั้้�น จึึงต้้องมีีแผนการรองรัับหากพบว่่าการตรวจคััดกรองทารกผิิดปกติิ รวมถึึงพ่่อแม่่ต้้องเข้้าใจ
ความสำำ�คััญของการคััดกรองและวิิธีีปฏิิบััติิหากพบว่่าผลคััดกรองทารกผิิดปกติิ

โรคใดบ้้างที่่�เหมาะสมกัับการตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิด
ไม่่ใช่่ทุุกโรคที่่�เหมาะในการตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิด การเลืือกว่่าโรคหรืือภาวะที่่�เหมาะสมกัับการคััดกรอง
ทารกแรกเกิิดในแต่่ละประเทศควรยึึดตามหลัักการที่่�ปรัับมาจากกฎของ Wilson and Jungner โดยสรุุปที่่�สำำ�คัญ
ั คืือ โรคนั้้�น
ต้้องไม่่ได้้มีีอาการทัันทีีตั้้�งแต่่แรกเกิิด โรคนั้้�นยัังไม่่สามารถวิินิิจฉััยได้้เพีียงจากอาการทางคลิินิิก อีีกทั้้�งควรเป็็นโรคที่่�มีี
ผลต่่อสุุขภาพจนก่่อให้้เกิิดปััญหาต่่อเศรษฐกิิจและสัังคม ที่่�สำำ�คััญต้้องเป็็นโรคที่่�ทารกสามารถเข้้าถึึงการตรวจยืืนยััน
การวิินิจิ ฉััยโรคและการรัักษาได้้ในประเทศนั้้�น ๆ ดัังนั้้�น ในแต่่ละประเทศมีีจำำ�นวนโรคและชนิิดของโรคที่่�ทำำ�การคััดกรอง
ทารกแรกเกิิดแตกต่่างกัันไป ยกตััวอย่่างโรคหรืือภาวะที่่�มีีการคััดกรองทารกแรกเกิิด ดัังนี้้�
• ภาวะพร่่องไทรอยด์์ฮอร์์โมน ทำำ�ให้้มีีผลกระทบต่่อร่่างกายและพััฒนาการของสมอง หากไม่่ได้้รัับการรัักษา
ที่่�รวดเร็็วจะเกิิดภาวะสติิปััญญาบกพร่่องตามมา พบได้้ทุุกชนชาติิ อุุบััติิการณ์์ประมาณ  1:2,000-1:4,000
ตรวจคััดกรองโดยการเจาะเลืือดหยดลงบนกระดาษกรอง
• กลุ่่�มโรคพัันธุุกรรมเมแทบอลิิกสารโมเลกุุลเล็็ก หรืือ inborn errors of metabolism (IEM): small molecules
เป็็นกลุ่่�มโรคที่่�มีีความผิิดปกติิของสารชีีวเคมีีในเซลล์์ มีีมากกว่่า 50 โรค เกิิดอาการได้้หลากหลาย เช่่น ชััก
ซึึม พััฒนาการล่่าช้้า ตัับม้้ามโต น้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��  เป็็นต้้น หลายโรคมีีความรุุนแรงทำำ�ให้้สมองพิิการ
และอาจถึึงแก่่ชีวิี ติ ตั้้�งแต่่วัยั ทารกหรืือเด็็กเล็็ก หากไม่่ได้้รับั การรัักษาก่่อนมีีอาการหรืือไม่่ได้้รับั การรัักษาอย่่าง
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ทัันท่่วงทีีหลัังเริ่่ม� แสดงอาการ อุุบัติั กิ ารณ์์รวมของโรคพัันธุุกรรมเมแทบอลิิกสารโมเลกุุลเล็็กประมาณ 1:3,200
ยกตััวอย่่าง โรคฟีีนิิลคีีโตนููเรีีย (Phenylketonuria; PKU), โรคฉี่่�หอม (Maple syrup urine disease; MSUD),
กลุ่่�มโรคกรดอิินทรีีย์์คั่่�ง (Organic acidemia), กลุ่่�มโรควงจรยููเรีียผิิดปกติิ (Urea cycle defects; UCD),
กลุ่่�มโรคกรดไขมัันผิิดปกติิ (Fatty acid oxidation defects) เป็็นต้้น ตรวจคััดกรองโดยการเจาะเลืือดหยดลง
บนกระดาษกรองเมื่่�ออายุุ 48-72 ชั่่�วโมง
• การได้้ยิินบกพร่่อง เพื่่�อค้้นหาการสููญเสีียการได้้ยิินแบบถาวรทั้้�ง 2 ข้้าง อุุบััติิการณ์์พบ 1-3 รายต่่อทารก
1,000 ราย ในหลายประเทศมีีการคััดกรองในทารกปกติิทุกุ ราย ในขณะที่่�บางประเทศคััดกรองเฉพาะในทารก
กลุ่่�มเสี่่�ยงเท่่านั้้�น โดยเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการคััดกรองการได้้ยิินคืือ Otoacoustic emission (OAE) และ/หรืือ
Auditory brain stem response (ABR)
• โรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิดชนิิดรุุนแรงถึึงชีีวิิต (Critical congenital heart disease) พบได้้ 1 ใน 4 ของโรคหััวใจ
พิิการแต่่กำำ�เนิิดทั้้�งหมด การคััดกรองทำำ�ได้้โดยการวััดค่่าความอิ่่�มตััวของออกซิิเจน (Oxygen saturation)
โดยการใช้้เครื่่�อง pulse oximeter วััดที่่�มือื ขวาและเท้้าข้้างใดข้้างหนึ่่�ง ผลปกติิเมื่่�อค่่าความอิ่่�มตััวของออกซิิเจน
≥ 95% และค่่าที่่�วััดได้้จากมืือขวาและเท้้าไม่่ต่่างกัันเกิิน 3%

อดีีตถึึงปััจจุุบัันของการตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิดโดยการหยดเลืือดบนกระดาษกรอง
การตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิดโดยการเจาะเลืือดหยดลงบนกระดาษกรองเป็็นที่่�นิิยม เนื่่�องจากทำำ�ได้้สะดวก
และง่่ายต่่อการขนส่่งมาที่่�ห้้องปฏิิบััติิการ โดยเริ่่�มต้้นครั้้�งแรกในปีี ค.ศ. 1960 สำำ�หรัับโรคฟีีนิิลคีีโตนููเรีีย และตามมาด้้วย
ภาวะพร่่องไทรอยด์์ฮอร์์โมน ต่่อมามีีการขยายเพิ่่�มจำำ�นวนโรคพัันธุุกรรมเมแทบอลิิกสารโมเลกุุลเล็็กที่่�รัักษาได้้ผลดีี
จนกระทั่่�งช่่วงปีี ค.ศ. 1990 มีีการพััฒนาเครื่่�องมืือ Tandem mass spectrometry (MS/MS) ซึ่่�งทำำ�ให้้สามารถคััดกรอง
โรคหลายโรคพร้้อมกัันโดยการตรวจเพีียงครั้้�งเดีียว (single test for multiple diseases) ทำำ�ให้้หลายประเทศเปลี่่�ยนมาใช้้
วิิธีี MS/MS เนื่่�องจากสามารถตรวจจำำ�นวนโรคได้้ 30-40 โรค  และพบว่่าเป็็นการลงทุุนป้้องกัันโรคที่่�ให้้ความคุ้้�มค่่า
คุ้้�มทุุนกว่่าการรัักษาภาวะแทรกซ้้อน โดยเรีียกตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิดแบบครอบคลุุมเพิ่่�มจำำ�นวนโรคนี้้�ว่า่ Expanded
NBS ซึ่่�งหลายประเทศทำำ�ในทารกแรกเกิิดทุุกรายที่่�ถืือเป็็นนโยบายระดัับประเทศ
ในประเทศไทยมีีการเริ่่ม� ต้้นการคััดกรองทารกแรกเกิิดจากหยดเลืือดบนกระดาษกรองโดยกรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
เป็็นหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบหลัักในการตรวจคััดกรองตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2539 ซึ่่�งถืือว่่ามีีระบบการเก็็บตััวอย่่างเลืือดได้้
ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�ในประเทศได้้เป็็นอย่่างดีี จนถึึงปััจจุุบัันการตรวจ NBS ดำำ�เนิินการ 2 โรค คืือ ภาวะพร่่องไทรอยด์์
ฮอร์์โมน และโรคฟีีนิิลคีีโตนููเรีีย ทั้้�งนี้้�มีีการพััฒนาการตรวจ  Expanded NBS ให้้ครอบคลุุมโรคพัันธุุกรรมเมแทบอลิิก
สารโมเลกุุลเล็็กจำำ�นวนกว่่า 30 โรคในโรงพยาบาลโรงเรีียนแพทย์์ ซึ่่�งคาดว่่าในอนาคตอัันใกล้้ประเทศไทยจะมีีนโยบาย
ให้้สิทิ ธิิประโยชน์์ครอบคลุุมการตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิดสำำ�หรัับโรคกลุ่่�มนี้้� หลัังจากที่่�ทางสำำ�นักั งานหลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิได้้เริ่่ม� ให้้สิิทธิิประโยชน์์ในการวิินิิจฉััยและการรัักษาโรคกลุ่่�มนี้้�แล้้วเมื่่�อปีี พ.ศ. 2563
รายงานอุุบััติิการณ์์รวมของโรคพัันธุุกรรมเมแทบอลิิกสารโมเลกุุลเล็็กจากการทำำ�  Expanded NBS ในประเทศ
สหรััฐอเมริิกาพบประมาณ 1 ต่่อ 3,200 คน (1,237 คนในทารกแรกเกิิด 4 ล้้านคน) ดัังนั้้�น หากประเทศไทยมีีทารก
แรกเกิิดมีีชีีพ 600,000 คนต่่อปีี คาดการณ์์ว่่าอาจจะมีีผู้้�ป่่วยรายใหม่่ถึึง 190 คนต่่อปีี อย่่างไรก็็ตาม อุุบััติิการณ์์รายโรค
ในแต่่ละเชื้้�อชาติิมีีความแตกต่่างกััน
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วิิธีีการเก็็บส่่งตััวอย่่างหยดเลืือด
อายุุที่่เ� หมาะสมในการเจาะเลืือดเพื่่อ� ตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิด โดยเฉพาะโรคพัันธุุกรรมเมแทบอลิิกสารโมเลกุุล
เล็็กคืือ อายุุ 48-72 ชั่่�วโมงหลัังเกิิด โดยใช้้เลืือดเพีียง 4-6 หยด หยดลงบนกระดาษกรองสำำ�หรัับการคััดกรองทารก
โดยเฉพาะ จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�หยดเลืือดจะต้้องครบเต็็มวงและซึึมถึึงหน้้าหลััง จากนั้้�นตากผึ่่�งลมธรรมชาติิให้้แห้้งก่่อนเก็็บ
รวบรวมส่่งห้้องปฏิิบััติิการที่่�รัับผิิดชอบต่่อไป ทั้้�งนี้้�ต้้องแนบรายละเอีียดของทารกตามที่่�กำำ�หนดพร้้อมช่่องทางติิดต่่อ
ครอบครััวเพื่�อ่ ให้้สามารถเรีียกตััวกลัับหากพบผลผิิดปกติิ
หลีีกเลี่่�ยงการเก็็บตััวอย่่างหยดเลืือดที่่�จะทำำ�ให้้ผลการตรวจคััดกรองผิิดพลาด เช่่น การหยดเลืือดทัับซ้ำำ��หลาย ๆ
ครั้้�งในจุุดเดิิม หยดเลืือดไม่่ครบเต็็มวงหรืือมากเกิินวง เก็็บหยดเลืือดที่่�ยัังไม่่แห้้งส่่ง หรืือใช้้ที่่�เป่่าลมร้้อนในการทำำ�ให้้
หยดเลืือดแห้้ง เป็็นต้้น

ทำำ�อย่่างไรหากผลการตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิดผิิดปกติิ
การตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิดจากการหยดเลืือดบนกระดาษกรองมัักได้้ผลเมื่่�อทารกกลัับบ้้านไปแล้้ว เมื่่�อทาง
ห้้องปฏิิบัติั กิ ารตรวจพบผลคััดกรองผิิดปกติิจะทำำ�การแจ้้งกลัับไปที่่�แพทย์์ผู้้�ดูแู ลในโรงพยาบาลที่่�ทารกรายนั้้�นเกิิด กรณีีนี้้�
ถืือว่่าเป็็นเรื่่�องเร่่งด่่วนที่่�แพทย์์ควรติิดต่่อแจ้้งผลที่่�ผิิดปกติิให้้พ่่อแม่่ของทารกรัับทราบทัันทีี โดยแนะนำำ�ให้้รีีบนำำ�ทารก
กลัั บ มาตรวจที่่� โรงพยาบาลเพื่่� อ เก็็ บ เลืื อ ดส่่ ง ทางห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก ารสำำ� หรัั บ ยืื น ยัั น การวิิ นิิ จ ฉัั ย โรค  หากเป็็ น โรค
พัันธุุกรรมเมแทบอลิิกสารโมเลกุุลเล็็กควรติิดต่่อแพทย์์ผู้้�เชี่่ย� วชาญสาขาเวชพัันธุุศาสตร์์ เพื่่อ� ขอคำำ�แนะนำำ�ในการจััดการ
ส่่งตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการยืืนยัันการวิินิิจฉััยโรคและการดููแลรัักษาเบื้้�องต้้น ในบางรายจำำ�เป็็นต้้องให้้การรัักษาเร่่งด่่วน
โดยการปรัับนม หรืือมีีการให้้ยาจำำ�เพาะโรคก่่อนผลการยืืนยัันการวิินิิจฉััยจะกลัับมา
หากการตามตััวทารกมารัับการตรวจยืืนยัันวิินิิจฉััยล่่าช้้า ทารกจะเสีียโอกาสที่่�จะได้้รัับการดููแลรัักษาอย่่าง
เหมาะสมจนทำำ�ให้้เกิิดความพิิการทางสมองถาวรหรืือภาวะแทรกซ้้อนที่่�รุุนแรง ซึ่่�งไม่่เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของ
การตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิด
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การให้้คำำ�แนะนำำ�และความรู้้�เรื่่�องการตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิดให้้พ่่อแม่่ได้้ทำำ�ความเข้้าใจตั้้�งแต่่ขณะตั้้�งครรภ์์
และหลัังทารกเกิิดจะทำำ�ให้้พ่่อแม่่ลดความกัังวล และสามารถปฏิิบััติิตััวได้้อย่่างเหมาะสมหากผลการตรวจคััดกรอง
ผิิดปกติิ    

การตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิดในอนาคต
เครื่่�องมืือและเทคนิิคในการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ ทั้้�งการตรวจทางชีีวเคมีีและการตรวจทางพัันธุุศาสตร์์
มีีการพััฒนาไปอย่่างรวดเร็็ว ซึ่่�งสามารถใช้้เลืือดปริิมาณน้้อยและได้้ผลในเวลาไม่่กี่่�วััน ดัังนั้้�น มีีความเป็็นไปได้้ว่่า
จะมีีการเพิ่่�มจำำ�นวนโรคในการตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิดในอนาคต ปััจจุุบันั ในบางประเทศมีีการขยายการตรวจคััดกรอง
ทารกแรกเกิิดสำำ�หรัับกลุ่่�มโรคพัันธุุกรรมแอลเอสดีี (lysosomal storage disease) เช่่น โรคโกเชร์์ (Gaucher disease),
โรคปอมเปย์์ (Pompe disease) เป็็นต้้น รวมถึึงโรคกล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรงจากไขสัันหลัังเสื่่�อม (Spinal muscular atrophy)
เนื่่�องจากเริ่่�มมีียาหรืือวิิธีีรัักษาที่่�ชััดเจนและเข้้าถึึงการดููแลรัักษาได้้ ส่่วนการตรวจทางพัันธุุศาสตร์์เพื่่�อหาภาวะยีีนแฝง
และโรคที่่�ไม่่สามารถรัักษาได้้นั้้�นไม่่สมควรอย่่างยิ่่�งในการนำำ�มาตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิดที่่�ปกติิ เพราะไม่่มีีแนวทาง
การดููแลต่่อและเป็็นประเด็็นทางจริิยธรรม ส่่วนโรคที่่�สามารถตรวจเห็็นอาการทางคลิินิิกอย่่างชััดเจนไม่่จำำ�เป็็นและ
ไม่่เหมาะที่่�จะเป็็นโรคในการตรวจคััดกรองในทารกหลัังเกิิดที่่�ปกติิ เช่่น กลุ่่�มอาการดาวน์์ เป็็นต้้น
ดัังนั้้�น จะเห็็นว่่าถึึงแม้้ในอนาคตจะมีีเทคโนโลยีีที่่ส� ามารถตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารเชิิงลึึกได้้มากมายและรวดเร็็ว
ก็็ตาม การเลืือกโรค/ภาวะในการตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิดต้้องคำำ�นึงึ ถึึงประโยชน์์และผลกระทบต่่อทารกและครอบครััว
ความคุ้้�มค่่าต่่อการสาธารณสุุข การแปลผลตรวจแม่่นยำำ�เพีียงใด และที่่�สำำ�คััญคืือ มีีแผนการดููแลรัักษาชััดเจนและทารก
ทุุกรายสามารถเข้้าถึึงการรัักษาได้้จริิง โดยโรคใดควรได้้เป็็นโรคสำำ�หรัับการตรวจคััดกรองนั้้�นควรมีีการพิิจารณาจาก
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างรอบคอบถึึงประโยชน์์และสิ่่�งที่่�จะตามมา และกำำ�หนดเป็็นนโยบายสาธารณสุุขระดัับประเทศ
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความเหลื่่�อมล้ำำ��ของการเข้้าถึึงการตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิด และการดููแลรัักษาต่่อไป  
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1. วััตถุปุ ระสงค์์หลัักของการตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิดเพื่่�ออะไร
A. เพื่่�อค้้นหาภาวะยีีนแฝงในทารก
B. เพื่่�อวิินิิจฉััยโรคที่่�ไม่่สามารถรัักษาได้้
C. เพื่่�อวิินิิจฉััยโรคขณะทารกมีีอาการ
D. เพื่่�อป้้องกัันคนในครอบครััวที่่�เป็็นโรคพัันธุุกรรม
E. เพื่่�อค้้นหาทารกที่่�เป็็นโรคที่่�รัักษาได้้เพื่�อ่ ลดความพิิการ
2. ข้้อควรพิิจารณาสำำ�หรัับโรคที่่�เหมาะสมกัับการตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิด
A. เป็็นโรคที่่�มีีวิิธีีดููแลรัักษาและสามารถเข้้าถึึงการรัักษาได้้
B. มีีความคุ้้�มค่่าต่่อสัังคมและการสาธารณสุุข
C. มีีการตรวจยืืนยัันการวิินิจิ ฉััยที่่�แม่่นยำำ�
D. ยัังไม่่มีีอาการทางคลิินิิกที่่�ชััดเจนในขณะตรวจ
E. ถููกทุุกข้้อ
3. ปััจจุุบัันในประเทศไทยมีีโรคใดบ้้างที่่�ตรวจคััดกรองในทารกหลัังเกิิดทุุกราย
A. ภาวะพร่่องไทรอยด์์ฮอร์์โมน
B. โรคฟีีนิิลคีีโตนููเรีีย
C. กลุ่่�มอาการดาวน์์
D. ข้้อ A และ B
E. ข้้อ A, B และ C
4. โรคใดที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิด
A. การได้้ยิินบกพร่่อง
B. ภาวะพร่่องไทรอยด์์ฮอร์์โมน
C. กลุ่่�มโรคพัันธุุกรรมเมแทบอลิิกสารโมเลกุุลเล็็ก
D. หััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดชนิิดรุุนแรง
E. ถููกทุุกข้้อ
5. วิิธีีการตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิดโดยการหยดเลืือดลงบนกระดาษกรอง ข้้อใดถููกต้้อง
A. หยดเลืือด 1 ครั้้�งให้้เป็็นวงซึึมกระดาษทั้้�งหน้้า-หลััง
B. หยดเลืือดซ้ำำ��ไปซ้ำำ�� มาหลายครั้้�งให้้เป็็นวงเดีียว
C. ผึ่่�งกระดาษกรองให้้แห้้งด้้วยลมธรรมชาติิก่่อนนำำ�ส่่ง
D. หลัังหยดเลืือดรีีบเก็็บกระดาษกรองใส่่ซองปิิดให้้แน่่นทัันทีี
E. ข้้อ A และ C
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6. อายุุที่่�เหมาะสมในการเจาะเลืือดส่่งตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิดคืือเมื่่�อใด
A. หลัังเกิิดทัันทีี
B. อายุุ 0-24 ชั่่�วโมง
C. อายุุ 48-72 ชั่่�วโมง
D. อายุุ 3-5 วััน
E. อายุุ 7-14 วััน
7. หากได้้รัับแจ้้งว่่าผลการตรวจคััดกรองทารกผิิดปกติิ ท่่านจะปฏิิบััติิขั้้�นตอนต่่อไปอย่่างไร
A. ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องติิดตามทารก
B. นััดให้้ทารกมาตรวจอีีก 2 สััปดาห์์
C. รีีบแจ้้งผลพ่่อแม่่ และติิดตามทารกกลัับมาตรวจโดยด่่วน
D. รอแจ้้งผลเมื่่�อทารกกลัับมาตรวจเมื่่�ออายุุ 1 เดืือน
E. รอแจ้้งผลเมื่่�อทารกมาฉีีดวััคซีีนเมื่่�ออายุุ 2 เดืือน
8. การตรวจ Expanded newborn screening หมายถึึงการตรวจคััดกรองทารกที่่ข� ยายเพิ่่�มจำำ�นวนโรคให้้ครอบคลุุม
โรคใด
A. กลุ่่�มโรคพัันธุุกรรมเมแทบอลิิกสารโมเลกุุลเล็็ก
B. กลุ่่�มโรคโครโมโซมผิิดปกติิ
C. ปากแหว่่ง เพดานโหว่่
D. การมองเห็็นผิิดปกติิ
E. โรคเตี้้�ยแคระ
9. การให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่พ่่อแม่่เกี่่�ยวกัับการตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิดโดยการตรวจเลืือด ข้้อใดถููกต้้อง
A. ใช้้เลืือดเพีียง 4-6 หยด
B. เป็็นการตรวจโรคที่่�สามารถให้้การดููแลรัักษาได้้
C. หากพบผลผิิดปกติิ แพทย์์จะติิดต่่อให้้รีีบพาผู้้�ป่่วยมาตรวจ
D. ถึึงแม้้ผลผิิดปกติิยัังไม่่ได้้วิินิิจฉััยว่่าเป็็นโรค จำำ�เป็็นต้้องมีีการตรวจยืืนยัันเพิ่่�มเติิม
E. ถููกทุุกข้้อ
10. โรคหรืือภาวะใดไม่่เหมาะสมที่่�จะตรวจคััดกรองทารกแรกเกิิด
A. มีียีีนก่่อโรคมะเร็็ง
B. มีียีีนแฝงของโรคพัันธุุกรรม
C. กลุ่่�มโรคพัันธุุกรรมเมแทบอลิิกที่่�รัักษาได้้
D. ข้้อ A และ B
E. ข้้อ A, B และ C
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