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การุตรุวิจคััดกรุองทิารุกแรุกเกิดทิำาเพ่�ออะไรุ

	 การตรวจุคั์ดกรองทารกแรกเกิด	หรือ	newborn	screening	(NBS)	มีจุุดประสงค์์หลัก	2	ประการ	คื์อ	เพืื่�อค้้นหา

ทารกท่�เป็็นโรค้ตัั้�งแต่ั้ก่อนม่ีอาการ	 โดยโรค์นั�นมีผลต่อสุขภาพื่อย่างรุนแรงแต่สามารถึรักษาได้	 (treatable	 diseases)	

และเพืื่�อลดค้วามีพิิการถาวร ลดผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพื่	 รวมถึึงป้องกันการเสียชีีวิตก่อนวัยอันค์วร	 หากได้รับ

การเข้าถึึงการวินิจุฉััยโรค์และรักษาอย่างรวดเร็วก่อนจุะมีอาการชัีดเจุน	

	 ผลการคั์ดกรองที�ผิดปกติไม่ใช่ีการวินิจุฉััยโรค์	ดังนั�น	ทารกจุำาเป็นต้องได้รับการตรวจุยืนยันโรค์ก่อนการวินิจุฉััย

และรักษาโรค์ต่อไป	 ดังนั�น	 จึุงต้องมีแผนการรองรับหากพื่บว่าการตรวจุคั์ดกรองทารกผิดปกติ	 รวมถึึงพ่ื่อแม่ต้องเข้าใจุ

ค์วามสำาคั์ญของการคั์ดกรองและวิธีีปฏิิบัติหากพื่บว่าผลคั์ดกรองทารกผิดปกติ

โรุคัใดบ้้างท่ิ�เหมาะสมกับ้การุตรุวิจคััดกรุองทิารุกแรุกเกิด

	 ไม่ใช่ีทุกโรค์ที�เหมาะในการตรวจุค์ัดกรองทารกแรกเกิด	 การเลือกว่าโรค์หรือภาวะที�เหมาะสมกับการค์ัดกรอง

ทารกแรกเกิดในแต่ละประเทศค์วรยึดตามหลักการที�ปรับมาจุากกฎของ	Wilson	and	Jungner	โดยสรุปที�สำาคั์ญคื์อ	โรค์นั�น

ต้องไม่ได้มีอาการทันทีตั�งแต่แรกเกิด	 โรค์นั�นยังไม่สามารถึวินิจุฉััยได้เพีื่ยงจุากอาการทางค์ลินิก	 อีกทั�งค์วรเป็นโรค์ที�มี

ผลต่อสุขภาพื่จุนก่อให้เกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจุและสังค์ม	 ที�สำาคั์ญต้องเป็นโรค์ที�ทารกสามารถึเข้าถึึงการตรวจุยืนยัน

การวินิจุฉััยโรค์และการรักษาได้ในประเทศนั�น	ๆ 	ดังนั�น	ในแต่ละประเทศมีจุำานวนโรค์และชีนิดของโรค์ที�ทำาการคั์ดกรอง

ทารกแรกเกิดแตกต่างกันไป	ยกตัวอย่างโรค์หรือภาวะที�มีการคั์ดกรองทารกแรกเกิด	ดังนี�	

•	ภาวะพื่ร่องไทรอยด์ฮอร์โมน	 ทำาให้มีผลกระทบต่อร่างกายและพัื่ฒนาการของสมอง	 หากไม่ได้รับการรักษา

ที�รวดเร็วจุะเกิดภาวะสติปัญญาบกพื่ร่องตามมา	 พื่บได้ทุกชีนชีาติ	 อุบัติการณ์์ประมาณ์	 1:2,000-1:4,000	

ตรวจุคั์ดกรองโดยการเจุาะเลือดหยดลงบนกระดาษกรอง

•	กลุ่มโรค์พัื่นธุีกรรมเมแทบอลิกสารโมเลกุลเล็ก	หรือ	inborn	errors	of	metabolism	(IEM):	small	molecules	

เป็นกลุ่มโรค์ที�มีค์วามผิดปกติของสารชีีวเค์มีในเซลล์	 มีมากกว่า	50	 โรค์	 เกิดอาการได้หลากหลาย	 เช่ีน	 ชัีก	

ซึม	 พัื่ฒนาการล่าช้ีา	 ตับม้ามโต	 นำ�าตาลในเลือดตำ�า	 เป็นต้น	 หลายโรค์มีค์วามรุนแรงทำาให้สมองพิื่การ

และอาจุถึึงแกชี่ีวิตตั�งแต่วัยทารกหรอืเด็กเล็ก	หากไมไ่ด้รับการรกัษาก่อนมีอาการหรอืไม่ได้รับการรกัษาอยา่ง
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ทันท่วงทีหลังเริ�มแสดงอาการ	อุบัติการณ์์รวมของโรค์พัื่นธุีกรรมเมแทบอลิกสารโมเลกุลเล็กประมาณ์	1:3,200	

ยกตัวอย่าง	โรค์ฟีีนิลคี์โตนูเรีย	(Phenylketonuria;	PKU),	โรค์ฉีั�หอม	(Maple	syrup	urine	disease;	MSUD),	

กลุ่มโรค์กรดอินทรีย์คั์�ง	 (Organic	 acidemia),	 กลุ่มโรค์วงจุรยูเรียผิดปกติ	 (Urea	 cycle	 defects;	 UCD),	

กลุ่มโรค์กรดไขมันผิดปกติ	(Fatty	acid	oxidation	defects)	เป็นต้น	ตรวจุคั์ดกรองโดยการเจุาะเลือดหยดลง

บนกระดาษกรองเมื�ออายุ	48-72	ชัี�วโมง

• การได้ยินบกพื่ร่อง	 เพืื่�อค้์นหาการสูญเสียการได้ยินแบบถึาวรทั�ง	 2	 ข้าง	 อุบัติการณ์์พื่บ	 1-3	 รายต่อทารก

1,000	ราย	ในหลายประเทศมีการคั์ดกรองในทารกปกติทกุราย	ในขณ์ะที�บางประเทศคั์ดกรองเฉัพื่าะในทารก

กลุ่มเสี�ยงเท่านั�น	 โดยเค์รื�องมือที�ใช้ีในการค์ัดกรองการได้ยินคื์อ	 Otoacoustic	 emission	 (OAE)	 และ/หรือ

Auditory	brain	stem	response	(ABR)

• โรค์หัวใจุพิื่การแต่กำาเนิดชีนิดรุนแรงถึึงชีีวิต	(Critical	congenital	heart	disease)	พื่บได้	1	ใน	4	ของโรค์หัวใจุ

พิื่การแต่กำาเนิดทั�งหมด	 การค์ัดกรองทำาได้โดยการวัดค์่าค์วามอิ�มตัวของออกซิเจุน	 (Oxygen	 saturation)

โดยการใช้ีเค์รื�อง	pulse	oximeter	วัดที�มือขวาและเท้าข้างใดข้างหนึ�ง	ผลปกติเมื�อค่์าค์วามอิ�มตัวของออกซิเจุน

≥	95%	และค่์าที�วัดได้จุากมือขวาและเท้าไม่ต่างกันเกิน	3%

อด่ตถึึงปััจจุบั้นของการุตรุวิจคััดกรุองทิารุกแรุกเกิดโดยการุหยดเล่อดบ้นกรุะดาษกรุอง

การตรวจุคั์ดกรองทารกแรกเกิดโดยการเจุาะเลือดหยดลงบนกระดาษกรองเป็นที�นิยม	 เนื�องจุากทำาได้สะดวก

และง่ายต่อการขนส่งมาที�ห้องปฏิิบัติการ	โดยเริ�มต้นค์รั�งแรกในปี	ค์.ศ.	1960	สำาหรับโรค์ฟีีนิลคี์โตนูเรีย	และตามมาด้วย

ภาวะพื่ร่องไทรอยด์ฮอร์โมน	 ต่อมามีการขยายเพิื่�มจุำานวนโรค์พัื่นธุีกรรมเมแทบอลิกสารโมเลกุลเล็กที�รักษาได้ผลดี	

จุนกระทั�งช่ีวงปี	ค์.ศ.	1990	มีการพัื่ฒนาเค์รื�องมือ	Tandem	mass	spectrometry	(MS/MS)	ซึ�งทำาให้สามารถึคั์ดกรอง

โรค์หลายโรค์พื่ร้อมกันโดยการตรวจุเพีื่ยงค์รั�งเดียว	(single	test	for	multiple	diseases)	ทำาให้หลายประเทศเปลี�ยนมาใช้ี

วิธีี	 MS/MS	 เนื�องจุากสามารถึตรวจุจุำานวนโรค์ได้	 30-40	 โรค์	 และพื่บว่าเป็นการลงทุนป้องกันโรค์ที�ให้ค์วามคุ้์มค่์า

คุ้์มทุนกวา่การรกัษาภาวะแทรกซอ้น	โดยเรียกตรวจุค์ดักรองทารกแรกเกดิแบบค์รอบค์ลมุเพิื่�มจุำานวนโรค์นี�ว่า	Expanded	

NBS	ซึ�งหลายประเทศทำาในทารกแรกเกิดทุกรายที�ถืึอเป็นนโยบายระดับประเทศ

ในประเทศไทยมกีารเริ�มต้นการค์ดักรองทารกแรกเกดิจุากหยดเลอืดบนกระดาษกรองโดยกรมวทิยาศาสตร์การแพื่ทย์

เป็นหน่วยงานที�รับผิดชีอบหลักในการตรวจุคั์ดกรองตั�งแต่ปี	 พื่.ศ.	 2539	 ซึ�งถืึอว่ามีระบบการเก็บตัวอย่างเลือดได้

ค์รอบค์ลุมทุกพืื่�นที�ในประเทศได้เป็นอย่างดี	จุนถึึงปัจุจุุบันการตรวจุ	NBS	ดำาเนินการ	2	โรค์	คื์อ	ภาวะพื่ร่องไทรอยด์

ฮอร์โมน	 และโรค์ฟีีนิลคี์โตนูเรีย	 ทั�งนี�มีการพัื่ฒนาการตรวจุ	 Expanded	NBS	 ให้ค์รอบค์ลุมโรค์พัื่นธุีกรรมเมแทบอลิก

สารโมเลกุลเล็กจุำานวนกว่า	30	โรค์ในโรงพื่ยาบาลโรงเรียนแพื่ทย์	ซึ�งค์าดว่าในอนาค์ตอันใกล้ประเทศไทยจุะมีนโยบาย

ให้สิทธิีประโยชีนค์์รอบค์ลุมการตรวจุค์ดักรองทารกแรกเกดิสำาหรับโรค์กลุ่มนี�	หลังจุากที�ทางสำานักงานหลกัประกันสุขภาพื่

แห่งชีาติได้เริ�มให้สิทธิีประโยชีน์ในการวินิจุฉััยและการรักษาโรค์กลุ่มนี�แล้วเมื�อปี	พื่.ศ.	2563	

รายงานอุบัติการณ์์รวมของโรค์พัื่นธุีกรรมเมแทบอลิกสารโมเลกุลเล็กจุากการทำา	Expanded	NBS	ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาพื่บประมาณ์	1	 ต่อ	3,200	ค์น	 (1,237	ค์นในทารกแรกเกิด	4	 ล้านค์น)	 ดังนั�น	หากประเทศไทยมีทารก

แรกเกิดมีชีีพื่	600,000	ค์นต่อปี	ค์าดการณ์์ว่าอาจุจุะมีผู้ป่วยรายใหม่ถึึง	190	ค์นต่อปี	อย่างไรก็ตาม	อุบัติการณ์์รายโรค์

ในแต่ละเชืี�อชีาติมีค์วามแตกต่างกัน	
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วิิธีีการุเก็บ้ส่งตัวิอย่างหยดเล่อด

	 อายุที�เหมาะสมในการเจุาะเลือดเพืื่�อตรวจุคั์ดกรองทารกแรกเกดิ	โดยเฉัพื่าะโรค์พัื่นธุีกรรมเมแทบอลกิสารโมเลกุล

เล็กคื์อ	 อายุ	 48-72	 ชัี�วโมงหลังเกิด	 โดยใช้ีเลือดเพีื่ยง	 4-6	 หยด	 หยดลงบนกระดาษกรองสำาหรับการคั์ดกรองทารก

โดยเฉัพื่าะ	จุำาเป็นอย่างยิ�งที�หยดเลือดจุะต้องค์รบเต็มวงและซึมถึึงหน้าหลัง	จุากนั�นตากผึ�งลมธีรรมชีาติให้แห้งก่อนเก็บ

รวบรวมส่งห้องปฏิิบัติการที�รับผิดชีอบต่อไป	 ทั�งนี�ต้องแนบรายละเอียดของทารกตามที�กำาหนดพื่ร้อมช่ีองทางติดต่อ

ค์รอบค์รัวเพืื่�อให้สามารถึเรียกตัวกลับหากพื่บผลผิดปกติ	

	 หลีกเลี�ยงการเก็บตัวอย่างหยดเลือดที�จุะทำาให้ผลการตรวจุคั์ดกรองผิดพื่ลาด	เช่ีน	การหยดเลือดทับซำ�าหลาย	ๆ 	

ค์รั�งในจุุดเดิม	 หยดเลือดไม่ค์รบเต็มวงหรือมากเกินวง	 เก็บหยดเลือดที�ยังไม่แห้งส่ง	 หรือใช้ีที�เป่าลมร้อนในการทำาให้

หยดเลือดแห้ง	เป็นต้น

ทิำาอย่างไรุหากผลการุตรุวิจคััดกรุองทิารุกแรุกเกิดผิดปักติ

 การตรวจุคั์ดกรองทารกแรกเกิดจุากการหยดเลือดบนกระดาษกรองมักได้ผลเมื�อทารกกลับบ้านไปแล้ว	เมื�อทาง

ห้องปฏิิบัติการตรวจุพื่บผลค์ดักรองผิดปกติจุะทำาการแจุ้งกลับไปที�แพื่ทย์ผู้ดูแลในโรงพื่ยาบาลที�ทารกรายนั�นเกิด	กรณี์นี�

ถืึอว่าเป็นเรื�องเร่งด่วนที�แพื่ทย์ค์วรติดต่อแจุ้งผลที�ผิดปกติให้พ่ื่อแม่ของทารกรับทราบทันที	 โดยแนะนำาให้รีบนำาทารก

กลับมาตรวจุที�โรงพื่ยาบาลเพืื่�อเก็บเลือดส่งทางห้องปฏิิบัติการสำาหรับยืนยันการวินิจุฉััยโรค์	 หากเป็นโรค์

พัื่นธุีกรรมเมแทบอลกิสารโมเลกลุเล็กค์วรติดต่อแพื่ทย์ผู้เชีี�ยวชีาญสาขาเวชีพื่นัธุีศาสตร์	เพืื่�อขอค์ำาแนะนำาในการจุดัการ

ส่งตรวจุทางห้องปฏิิบัติการยืนยันการวินิจุฉััยโรค์และการดูแลรักษาเบื�องต้น	ในบางรายจุำาเป็นต้องให้การรักษาเร่งด่วน

โดยการปรับนม	หรือมีการให้ยาจุำาเพื่าะโรค์ก่อนผลการยืนยันการวินิจุฉััยจุะกลับมา	

	 หากการตามตัวทารกมารับการตรวจุยืนยันวินิจุฉััยล่าช้ีา	 ทารกจุะเสียโอกาสที�จุะได้รับการดูแลรักษาอย่าง

เหมาะสมจุนทำาให้เกิดค์วามพื่ิการทางสมองถึาวรหรือภาวะแทรกซ้อนที�รุนแรง	 ซึ�งไม่เป็นไปตามวัตถุึประสงค์์ของ

การตรวจุคั์ดกรองทารกแรกเกิด	
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	 การให้ค์ำาแนะนำาและค์วามรู้เรื�องการตรวจุคั์ดกรองทารกแรกเกิดให้พ่ื่อแม่ได้ทำาค์วามเข้าใจุตั�งแต่ขณ์ะตั�งค์รรภ์

และหลังทารกเกิดจุะทำาให้พื่่อแม่ลดค์วามกังวล	 และสามารถึปฏิิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมหากผลการตรวจุคั์ดกรอง

ผิดปกติ				

การุตรุวิจคััดกรุองทิารุกแรุกเกิดในอนาคัต 

	 เค์รื�องมือและเทค์นิค์ในการตรวจุทางห้องปฏิิบัติการ	 ทั�งการตรวจุทางชีีวเค์มีและการตรวจุทางพื่ันธุีศาสตร์

มีการพัื่ฒนาไปอย่างรวดเร็ว	 ซึ�งสามารถึใช้ีเลือดปริมาณ์น้อยและได้ผลในเวลาไม่กี�วัน	 ดังนั�น	 มีค์วามเป็นไปได้ว่า

จุะมีการเพิื่�มจุำานวนโรค์ในการตรวจุคั์ดกรองทารกแรกเกิดในอนาค์ต	 ปัจุจุุบันในบางประเทศมีการขยายการตรวจุคั์ดกรอง

ทารกแรกเกิดสำาหรับกลุ่มโรค์พัื่นธุีกรรมแอลเอสดี	 (lysosomal	 storage	 disease)	 เช่ีน	 โรค์โกเชีร์	 (Gaucher	 disease),	

โรค์ปอมเปย์	(Pompe	disease)	เป็นต้น	รวมถึึงโรค์กล้ามเนื�ออ่อนแรงจุากไขสันหลังเสื�อม	(Spinal	muscular	atrophy)	

เนื�องจุากเริ�มมียาหรือวิธีีรักษาที�ชัีดเจุนและเข้าถึึงการดูแลรักษาได้	 ส่วนการตรวจุทางพื่ันธุีศาสตร์เพืื่�อหาภาวะยีนแฝง

และโรค์ที�ไม่สามารถึรักษาได้นั�นไม่สมค์วรอย่างยิ�งในการนำามาตรวจุคั์ดกรองทารกแรกเกิดที�ปกติ	 เพื่ราะไม่มีแนวทาง

การดูแลต่อและเป็นประเด็นทางจุริยธีรรม	 ส่วนโรค์ที�สามารถึตรวจุเห็นอาการทางค์ลินิกอย่างชัีดเจุนไม่จุำาเป็นและ

ไม่เหมาะที�จุะเป็นโรค์ในการตรวจุคั์ดกรองในทารกหลังเกิดที�ปกติ	เช่ีน	กลุ่มอาการดาวน์	เป็นต้น

	 ดังนั�น	จุะเห็นว่าถึึงแม้ในอนาค์ตจุะมเีทค์โนโลยทีี�สามารถึตรวจุทางหอ้งปฏิิบัติการเชิีงลึกได้มากมายและรวดเร็ว

ก็ตาม	การเลือกโรค์/ภาวะในการตรวจุคั์ดกรองทารกแรกเกิดต้องค์ำานึงถึึงประโยชีน์และผลกระทบต่อทารกและค์รอบค์รัว	

ค์วามคุ้์มค่์าต่อการสาธีารณ์สุข	การแปลผลตรวจุแม่นยำาเพีื่ยงใด	และที�สำาคั์ญคื์อ	มีแผนการดูแลรักษาชัีดเจุนและทารก

ทุกรายสามารถึเข้าถึึงการรักษาได้จุริง	 โดยโรค์ใดค์วรได้เป็นโรค์สำาหรับการตรวจุคั์ดกรองนั�นค์วรมีการพิื่จุารณ์าจุาก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบค์อบถึึงประโยชีน์และสิ�งที�จุะตามมา	 และกำาหนดเป็นนโยบายสาธีารณ์สุขระดับประเทศ

เพืื่�อหลีกเลี�ยงค์วามเหลื�อมลำ�าของการเข้าถึึงการตรวจุคั์ดกรองทารกแรกเกิด	และการดูแลรักษาต่อไป		
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1. วัตั้ถุป็ระสงค์้หลักของการตั้รวจคั้ดกรองทารกแรกเกิดเพ่ิ�ออะไร

A. เพืื่�อค้์นหาภาวะยีนแฝงในทารก

B. เพืื่�อวินิจุฉััยโรค์ที�ไม่สามารถึรักษาได้

C. เพืื่�อวินิจุฉััยโรค์ขณ์ะทารกมีอาการ

D. เพืื่�อป้องกันค์นในค์รอบค์รัวที�เป็นโรค์พัื่นธุีกรรม

E. เพืื่�อค้์นหาทารกที�เป็นโรค์ที�รักษาได้เพืื่�อลดค์วามพิื่การ

2. ข้อค้วรพิิจารณาสำาหรับโรค้ท่�เหมีาะสมีกับการตั้รวจคั้ดกรองทารกแรกเกิด

A. เป็นโรค์ที�มีวิธีีดูแลรักษาและสามารถึเข้าถึึงการรักษาได้

B. มีค์วามคุ้์มค่์าต่อสังค์มและการสาธีารณ์สุข

C. มีการตรวจุยืนยันการวินิจุฉััยที�แม่นยำา

D. ยังไม่มีอาการทางค์ลินิกที�ชัีดเจุนในขณ์ะตรวจุ

E. ถูึกทุกข้อ

3. ปั็จจุบันในป็ระเทศไทยม่ีโรค้ใดบ้างท่�ตั้รวจคั้ดกรองในทารกหลังเกิดทุกราย

A. ภาวะพื่ร่องไทรอยด์ฮอร์โมน

B. โรค์ฟีีนิลคี์โตนูเรีย

C. กลุ่มอาการดาวน์

D. ข้อ	A	และ	B

E. ข้อ	A,	B	และ	C

4. โรค้ใดท่�เหมีาะสมีสำาหรับการตั้รวจคั้ดกรองทารกแรกเกิด

A. การได้ยินบกพื่ร่อง

B. ภาวะพื่ร่องไทรอยด์ฮอร์โมน

C. กลุ่มโรค์พัื่นธุีกรรมเมแทบอลิกสารโมเลกุลเล็ก

D. หัวใจุพิื่การแต่กำาเนิดชีนิดรุนแรง

E. ถูึกทุกข้อ

5. วิธ่ีการตั้รวจคั้ดกรองทารกแรกเกิดโดยการหยดเล่อดลงบนกระดาษกรอง ข้อใดถูกต้ั้อง

A. หยดเลือด	1	ค์รั�งให้เป็นวงซึมกระดาษทั�งหน้า-หลัง

B. หยดเลือดซำ�าไปซำ�ามาหลายค์รั�งให้เป็นวงเดียว

C. ผึ�งกระดาษกรองให้แห้งด้วยลมธีรรมชีาติก่อนนำาส่ง

D. หลังหยดเลือดรีบเก็บกระดาษกรองใส่ซองปิดให้แน่นทันที

E. ข้อ	A	และ	C
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6. อายุท่�เหมีาะสมีในการเจาะเล่อดส่งตั้รวจคั้ดกรองทารกแรกเกิดค่้อเม่ี�อใด

A. หลังเกิดทันที

B. อายุ	0-24	ชัี�วโมง

C. อายุ	48-72	ชัี�วโมง

D. อายุ	3-5	วัน

E. อายุ	7-14	วัน

7. หากได้รับแจ้งว่าผลการตั้รวจคั้ดกรองทารกผิดป็กติั้ ท่านจะป็ฏิิบัติั้ขั�นตั้อนต่ั้อไป็อย่างไร

A. ไม่จุำาเป็นต้องติดตามทารก

B. นัดให้ทารกมาตรวจุอีก	2	สัปดาห์

C. รีบแจุ้งผลพ่ื่อแม่	และติดตามทารกกลับมาตรวจุโดยด่วน

D. รอแจุ้งผลเมื�อทารกกลับมาตรวจุเมื�ออายุ	1	เดือน

E. รอแจุ้งผลเมื�อทารกมาฉีัดวัค์ซีนเมื�ออายุ	2	เดือน

8. การตั้รวจ Expanded newborn screening หมีายถึงการตั้รวจคั้ดกรองทารกท่�ขยายเพิิ�มีจำานวนโรค้ให้ค้รอบค้ลุมี

โรค้ใด

A. กลุ่มโรค์พัื่นธุีกรรมเมแทบอลิกสารโมเลกุลเล็ก

B. กลุ่มโรค์โค์รโมโซมผิดปกติ

C. ปากแหว่ง	เพื่ดานโหว่

D. การมองเห็นผิดปกติ

E. โรค์เตี�ยแค์ระ

9. การให้ค้ำาแนะนำาแก่พ่ิอแม่ีเก่�ยวกับการตั้รวจคั้ดกรองทารกแรกเกิดโดยการตั้รวจเล่อด ข้อใดถูกต้ั้อง

A. ใช้ีเลือดเพีื่ยง	4-6	หยด

B. เป็นการตรวจุโรค์ที�สามารถึให้การดูแลรักษาได้

C. หากพื่บผลผิดปกติ	แพื่ทย์จุะติดต่อให้รีบพื่าผู้ป่วยมาตรวจุ

D. ถึึงแม้ผลผิดปกติยังไม่ได้วินิจุฉััยว่าเป็นโรค์	จุำาเป็นต้องมีการตรวจุยืนยันเพิื่�มเติม

E. ถูึกทุกข้อ

10. โรค้หร่อภาวะใดไม่ีเหมีาะสมีท่�จะตั้รวจคั้ดกรองทารกแรกเกิด

A. มียีนก่อโรค์มะเร็ง

B. มียีนแฝงของโรค์พัื่นธุีกรรม

C. กลุ่มโรค์พัื่นธุีกรรมเมแทบอลิกที�รักษาได้

D. ข้อ	A	และ	B

E. ข้อ	A,	B	และ	C
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