
โปรแกรมการตรวจคัดักรองหยดเลือืดสำำาหรบัทารกแรกเกดิแหง่
WA Newborn Bloodspot Screening Program

รฐัเวสำเทริน์ออสำเตรเลืยี  
การตรวจคัดักรองของทารกแรกเกดิของท่าน

ทารกทกุคนจะได้ร้บัการตรวจเมื่่�อแรกเกดิ้เพื่่�อประเมื่นิวา่เด็้กมื่สีุขุภาพื่ด้ ีและการคดั้กรองหยด้เลอ่ด้ของทารกแรกเกดิ้

เป็นสุว่นหน่�งของการตรวจเช็ค็สุขุภาพื่ตามื่ปกตเิหลา่นี�  

ทำาไมการตรวจคัดักรองหยดเลือืดสำำาหรบัทารกแรกเกดิจงึสำำาคัญัมาก?

การคดั้กรองหยด้เลอ่ด้หรอ่ที�มื่กัเรยีกวา่การตรวจ “Guthrie” หรอ่ “การเจาะสุน้เทา้” เป็นการตรวจสุขุภาพื่ที�สุำาคญั
อยา่งหน่�งสุำาหรบัทารกของทา่นที�สุามื่ารถช็ว่ยตรวจหาภาวะทางพื่นัธุกุรรมื่รา้ยแรงที�อาจไม่ื่ช็ดั้เจนเมื่่�อแรกเกดิ้  

การตรวจสุามื่ารถตรวจพื่บภาวะในทารกของทา่นกอ่นที�เด็้กจะเจ็บป่วยและขณะที�ยงัมื่เีวลาสุำาหรบัการรกัษาเพื่่�อทำาให ้
ได้ผ้ลลพัื่ธุท์ี�ด้กีวา่   

ทารกประมื่าณหน่�งใน 1000 คนจะเกดิ้มื่าพื่รอ้มื่กบัภาวะเหลา่นี�อยา่งใด้อยา่งหน่�ง โด้ยเด็้กสุว่นมื่ากจะด้มูื่สีุขุภาพื่ด้แีละ
ไม่ื่แสุด้งสุญัญาณเร ิ�มื่ตน้ของโรคที�เป็นอยู ่หากไม่ื่มื่กีารรกัษาภาวะเหลา่นี�ต ั�งแตเ่นิ�น ๆ อาจทำาใหภ้าวะเหลา่ นี�กลายเป็น
ความื่พื่กิารทางกายและ/หรอ่สุตปัิญญาที�ไม่ื่สุามื่ารถแกไ้ขได้ ้หรอ่อาจสุง่ผลรนุแรงถง่ขั�นเสุยีช็วีติ   

ทา่นไม่ื่จำาเป็นตอ้งมื่ปีระวตัคิรอบครวัเกี�ยวกบัภาวะเหลา่นี�ที�จะทำาใหท้ารกของทา่นมื่คีวามื่เสุี�ยง - ทารกสุว่นมื่ากที�มื่ภีาวะ
เหลา่นี�มื่าจากครอบครวัที�ไม่ื่มื่ปีระวตัขิองภาวะด้งักลา่ว  

เราขอแนะนำาอยา่งยิ�งใหท้ารกแรกเกดิ้ทกุคนรบัการตรวจคดั้กรองนี� แพื่ทยห์รอ่เจา้หนา้ที�ผด้งุครรภข์องทา่นจะขอความื่
ยนิยอมื่จากทา่นเพื่่�อทำาการทด้สุอบและสุามื่ารถตอบคำาถามื่เกี�ยวกบักระบวนการนี�  

การทด้สุอบนี�จดั้ใหโ้ด้ยไม่ื่มื่คีา่ใช็จ้า่ยสุำาหรบัทารกทกุคนและเป็นสุว่นหน่�งของการด้แูลทารกแรกเกดิ้ของออสุเตรเลยี
ตามื่ปกตมิื่าเป็นเวลามื่ากกวา่ 50 ปี ซึ่ ่�งในปัจจบุนัพื่บวา่ ในแตล่ะปีในรฐัเวสุเทริน์ออสุเตรเลยี มื่ทีารกที�มื่ปัีญหาประมื่าณ 

35 คน 

มขี ั�นตอนใดบา้งในการทดสำอบนี�? 

การทด้สุอบนี�เป็นกระบวนการง่าย ๆ ที�ตามื่ปกตทิำาเมื่่�อทารกของทา่นมื่อีายรุะหวา่ง 48 ถง่ 72 ช็ ั�วโมื่ง เจา้หนา้ที�

ผด้งุครรภห์รอ่พื่ยาบาลจะเก็บเลอ่ด้จากสุน้เทา้ของทารกของด้ว้ยแผ่นกระด้าษกรองสุองสุามื่หยด้ เมื่่�อแหง้แลว้ กระด้าษ
กรองจะถกูสุง่ไปเพื่่�อทำาการวเิคราะหโ์ด้ยPathWest สุว่นบรกิารทางพื่ยาธุวิทิยาของรฐั 

หากทา่นคลอด้ที�บา้นหรอ่ออกจากโรงพื่ยาบาลเรว็ ทา่นจะตอ้งเตรยีมื่การณก์บัเจา้หนา้ที�ผด้งุครรภข์องทา่นเพื่่�อใหท้ารก

ของทา่นเขา้รบัการตรวจ  

ทำาไมลูืกของฉันัจงึอาจจำาเป็นตอ้งตรวจซ้ำำ�า?

ตามื่ปกต ิอาจมื่คีวามื่จำาเป็นที�ตอ้งมื่กีารตรวจซึ่ำ �าเน่�องมื่าจากปัญหาในการเก็บตวัอยา่งคร ั�งแรก หรอ่เพื่ราะวา่การตรวจ
ไม่ื่ใหผ้ลที�ช็ดั้เจน   
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การขอใหเ้ขา้รบัการตรวจซึ่ำ �าไม่ื่ได้จ้ำาเป็นตอ้งหมื่ายความื่วา่ทารกของทา่นมื่ปัีญหา (ทารกที�ตอ้งตรวจซึ่ำ �าไม่ื่ได้ม้ื่ปัีญหา

แตอ่ยา่งใด้) แตเ่ป็นสุิ�งสุำาคญัที�ทา่นจะตอ้งจดั้แจงใหม้ื่กีารตรวจซึ่ำ �าใหเ้รว็ที�สุดุ้  

ฉันัจะไดผ้ลืการตรวจเมื�อไร?

หากผลการตรวจเป็นปกต ิทา่นจะไม่ื่ได้ร้บัแจง้ผลการตรวจ แตผ่ลการตรวจจะถกูสุง่ทางไปรษณียไ์ปถง่เจา้หนา้ที�

ผด้งุครรภข์องทา่นหรอ่สุง่ไปโรงพื่ยาบาลที�ทา่นคลอด้บตุร   

หากผลการทด้สุอบผดิ้ปกต ิทา่นจะได้ร้บัการตดิ้ตอ่ทนัท ีและเราจะสุง่ทา่นและบตุรของทา่นไปยงัผูเ้ช็ ี�ยวช็าญ ทา่นหน่�ง 

ผูเ้ช็ ี�ยวช็าญทา่นนั�นจะปรก่ษาผลการทด้สุอบกบัทา่นและจดั้ใหม้ื่กีารตรวจเพื่่�อวนิิจฉััยโรค 

ผลืการตรวจคัดักรองที�ผดิปกตหิมายคัวามวา่ลูืกของฉันัผดิปกตหิรอืไม่?

ผลการทด้สุอบผดิ้ปกตไิม่ื่ใช็ก่ารยน่ยนัวา่ลกูของทา่นมื่ปัีญหาใด้ การทด้สุอบหยด้เลอ่ด้เป็นการตรวจคดั้กรองอยา่ง
หน่�ง ซึ่ ่�งระบทุารกที�มื่คีวามื่เสุี�ยงเพื่ิ�มื่ข่ �นวา่อาจมื่ภีาวะทางการแพื่ทย ์   

ด้งันั�น จง่จำาเป็นตอ้งมื่กีารตรวจเพื่่�อวนิิจฉััยโรคและการตรวจโด้ยผูเ้ช็ ี�ยวช็าญ เพื่่�อวนิิจฉััยวา่ทารกของทา่นมื่ภีาวะใด้ ๆ 
หรอ่ไม่ื่ จำาเป็นตอ้งทำาการตรวจเพื่ิ�มื่นี�ใหเ้รว็ที�สุดุ้เทา่ที�จะเรว็ได้ ้และหากจำาเป็นตอ้งได้ร้บัการรกัษา ก็ตอ้งเร ิ�มื่ตน้การรกัษา

โด้ยเรว็ที�สุดุ้เช็น่กนั  

เกดิอะไรขึ �นกบักระดาษกรอง?

หลงัการตรวจ กระด้าษกรองจะถกูนำาไปเก็บไวอ้ยา่งปลอด้ภยัในพื่่ �นที�ของ PathWest’s Nedlands เป็นเวลาสุองปีกอ่น
จะถกูทำาลาย ทา่นสุามื่ารถขอรบักระด้าษกรองของทารกของทา่นคน่ได้ด้้ว้ยการเขยีนจด้หมื่ายขอคน่ถง่ PathWest    

ขณะที�มื่กีารจดั้เก็บ กระด้าษกรองอาจถกูนำามื่าใช็เ้พื่่�อตรวจสุอบผลการตรวจอกีคร ั�งหน่�งหรอ่นำามื่าทำาการตรวจเพื่ิ�มื่เตมิื่
หากทารกของทา่นเจ็บป่วย นอกจากนี�ยงัอาจถกูนำาไปใช็ใ้นการปรบัปรงุโปรแกรมื่การคดั้กรองของรฐั เวสุเทริน์ออสุเตร
เลยี หรอ่พื่ฒันาการตรวจใหม่ื่ๆ ในกรณีด้งักลา่ว ขอ้มูื่ลสุว่นตวัของทารกของทา่นจะถกูลบทิ �ง    

เราจะไม่ื่สุามื่ารถนำากระด้าษกรองนี�ไปใช็ใ้นวธิุอี่�นได้โ้ด้ยมื่ไิด้ร้บัความื่ยนิยอมื่เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากทา่น ผูพ้ื่ทิกัษ ์
ทารกของทา่นหรอ่ผูม้ื่อีำานาจตามื่กฎหมื่าย เช็น่ ศาล กฎหมื่ายวา่ด้ว้ยความื่เป็นสุว่นตวัแหง่เครอ่จกัรภพื่และนโยบาย

ของโรงพื่ยาบาลและPathWest คุม้ื่ครองความื่ลบัของขอ้มูื่ลทั�งหมื่ด้ที�เกี�ยวกบัทารกและผลการตรวจทั�งหมื่ด้ของทารก     

ขอ้จำากดัของการตรวจคัดักรอง 

กลไกรบัรองคณุภาพื่มื่กีำาหนด้ไวเ้พื่่�อใหค้วามื่มื่ั�นใจวา่ทารกทกุคนที�เกดิ้ในรฐัเวสุเทริน์ออสุเตรเลยีสุามื่ารถตรวจหยด้
เลอ่ด้ได้ผ่้านโปรแกรมื่การคดั้กรองหยด้เลอ่ด้ของทารกเกดิ้ใหม่ื่ของรฐัเวสุเทริน์ออสุเตรเลยีและผลการตรวจจะถกูตอ้ง   

การตรวจคดั้กรองหยด้เลอ่ด้ทารกเกดิ้ใหม่ื่แสุด้งใหเ้ห็นแลว้วา่มื่คีวามื่น่าเช็่�อถอ่ แตก่ารตรวจสุอบในหอ้งปฏิบิตั ิการอาจ
มื่ผีลที�ผดิ้พื่ลาด้ทั�งทางบวกและทางลบอาจเกดิ้ข่ �นได้ ้ด้ว้ยเหตนีุ�เอง จง่ไม่ื่ควรใช็ก้ารตรวจคดั้กรองอยา่งเด้ยีวช็ี �ขาด้ความื่
เป็นไปได้ว้า่เด็้กมื่ปัีญหาอยา่งใด้อยา่งหน่�ง   

หากทา่นสุงสุยัวา่ทารกของทา่นอาจมื่ปัีญหาทางสุขุภาพื่ ทา่นควรตรวจตดิ้ตามื่ผลทนัท ี 

ตวัอยา่ง เช็น่ การตรวจคดั้กรองสุามื่ารถตรวจพื่บทารกที�เป็นโรคซึ่สิุตกิ ไฟโบรสุสิุเพื่ยีงรอ้ยละ 95 นอกจากนี�การตรวจ

ยงัอาจมื่กีารแจง้ผลในกลุม่ื่เด็้กที�มื่สีุขุภาพื่ด้จีำานวนเล็กนอ้ยที�มื่ยีนีสุซ์ึ่สิุตกิ ไฟโบรสุสิุอยู ่   

การตรวจคัดักรองสำามารถตรวจพบภาวะใดบา้ง?

ภาวะที�ครอบคลมุื่โด้ยการตรวจคดั้กรองมื่ ี25 อยา่ง ภาวะที�ตรวจพื่บบอ่ยที�สุดุ้คอ่: 

โรคัขาดไทรอยดฮ์อรโ์มนแตก่ำาเนิด ซึ่ ่�งเกดิ้ข่ �นมื่าจากการขาด้ฮอรโ์มื่นไทรอยด้ ์ซึ่่�งอาจนำาไปสุูก่ารเจรญิเตบิโตที�ไม่ื่
สุมื่บรูณแ์ละความื่บกพื่รอ่งทางสุตปัิญญา หากพื่บแตเ่นิ�น ๆ และรกัษาด้ว้ยยาเม็ื่ด้ไทรอ็กซึ่นิ (thyroxine) เด็้กจะเจรญิ

เตบิโตและมื่พีื่ฒันาการตามื่ปกตไิด้ ้  
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โรคักาแลืคัโตซ้ำเีมยี ซึ่ ่�งเกดิ้ข่ �นเมื่่�อทารกไม่ื่สุามื่ารถยอ่ยสุว่นประกอบที�เป็นนำ �าตาลในนมื่ ที�เรยีกวา่กาแลคโทสุ อาจกอ่
ใหเ้กดิ้ความื่เสุยีหายที�เป็นอนัตรายถง่ช็วีติแกสุ่มื่องและตบัได้ภ้ายในสุปัด้าหแ์รกของการคลอด้ อาหารพื่เิศษที�ปราศจาก
นมื่จะสุามื่ารถช็ว่ยป้องกนัปัญหาเหลา่นี�ได้ ้     

โรคัซ้ำสิำตกิ ไฟโบรสำสิำ ซึ่ ่�งเกดิ้ข่ �นจากยนีที�บกพื่รอ่งซึ่่�งเป็นผลใหเ้กดิ้เมื่อ่กเหนียวขน้ในปอด้และในลำาไสุ ้มื่กีารรกัษาที�

ได้ร้บัการรบัรองที�สุามื่ารถช็ว่ยป้องกนัการเจรญิเตบิโตที�ไม่ื่สุมื่บรูณ ์การตดิ้เช็ ่ �อในทรวงอกและอายขุยัที�สุ ั�นลง  

คัวามผดิปกตเิกี�ยวกบักรดอะมโิน (เช็น่โรคฟีนิลคโีตนูเรยี (Phenylketonuria)) เกดิ้จากการที�ทารกไม่ื่สุามื่ารถ
ยอ่ยกรด้อะมื่โินได้ ้การรกัษาด้ว้ยอาหารพื่เิศษและผลติภณัฑ์อ์าหารเสุรมิื่ สุามื่ารถช็ว่ยป้องกนัความื่บกพื่รอ่งทางสุติ
ปัญญา โรคลมื่ช็กั อนัตรายตอ่อวยัวะตา่ง ๆ และภาวะแทรกซึ่อ้นที�คกุคามื่ขั�นรนุแรงถง่ช็วีติได้ ้

โรคักล่่ืมเผาผลืาญกรดไขมนัผดิปกต ิเกดิ้เมื่่�อทารกไม่ื่สุามื่ารถเปลี�ยนไขมื่นัใหเ้ป็นพื่ลงังานได้ ้การรกัษาด้ว้ยอาหาร
ที�มื่ไีขมื่นัตำ�า ผลติภณัฑ์เ์สุรมิื่อาหาร และการหลกีเลี�ยงการอด้อาหาร สุามื่ารถช็ว่ยป้องกนันำ �าตาลในเลอ่ด้ตำ�าและภาวะ
แทรกซึ่อ้นที�คกุคามื่ขั�นรนุแรงถง่ช็วีติได้ ้   

โรคักรดอนิทรยี ์เกดิ้เมื่่�อทารกไม่ื่สุามื่ารถเปลี�ยนกรด้อะมื่โินใหเ้ป็นพื่ลงังานได้ ้การรกัษาด้ว้ยอาหารที�มื่โีปรตนีตำ�า และ
ผลติภณัฑ์เ์สุรมิื่อาหาร สุามื่ารถป้องกนัการอาเจยีน โรคลมื่ช็กัและภาวะแทรกซึ่อ้นที�คกุคามื่ขั�นรนุแรงถง่ช็วีติได้ ้     

ในอนาคต โปรแกรมื่การคดั้กรองหยด้เลอ่ด้ของทารกแรกเกดิ้แหง่รฐัเวสุเทริน์ออสุเตรเลยีอาจเพื่ิ�มื่การคดั้กรองภาวะอ่�น 

ๆ เพื่ิ�มื่มื่ากข่ �น    

หาขอ้มูื่ลเพื่ิ�มื่เตมิื่เกี�ยวกบัการคดั้กรองหยด้เลอ่ด้ได้ท้ี�: 

•  เว็บไซึ่ตข์อง HealthyWA 
•  แพื่ทยห์รอ่พื่ยาบาลผด้งุครรภข์องทา่น  
•  WA Newborn Screening Program

PathWest Laboratory Medicine WA 
PP Block, QEII Medical Centre 
Verdun Street
NEDLANDS WA 6009 
โทร: (08) 6383 4171 
อเีมื่ล: wanbs@health.wa.gov.au 

สุำาหรบัเอกสุารแปล ไปที� HealthyWA website

หากทา่นตอ้งการความื่ช็ว่ยเหลอ่ในการแปลขอ้มูื่ลบนหนา้เว็บเหลา่นี� กรณุาตดิ้ตอ่บรกิารแปลและลา่มื่ (TIS) ที�  131 450 

จดั้ทำาโด้ย WA Newborn Bloodspot Screening Program ด้ว้ยความื่สุนับสุนุนจาก Office of Population Health Genomics. 
© Department of Health 2021

ลขิสุทิธุิ �ของเอกสุารแผ่นนี�เป็นของรฐัเวสุเทริน์ออสุเตรเลยีเวน้แตจ่ะระบเุป็นอยา่งอ่�น หา้มื่ทำาซึ่ำ �าหรอ่ใช็ซ้ึ่ำ �าไม่ื่วา่ในกรณีใด้ ๆ โด้ยไม่ื่ได้ร้บัอนุญาต
เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากรฐัเวสุเทริน์ออสุเตรเลยี เวน้แตจ่ะเป็นการใช็ง้านเพื่่�อวตัถปุระสุงคใ์นการวจิยัสุว่นตวั งานวจิยัทั�วไป เพื่่�อการวพิื่ากษ ์
หรอ่การพื่จิารณาทบทวนตามื่ที�ใหอ้นุญาตไวภ้ายใตเ้ง่�อนไขของพื่ระราช็บญัญตัลิขิสุทิธุิ �1968

Copyright to this material is vested in the State of Western Australia unless otherwise indicated. Apart from any 
fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the provisions of the 
Copyright Act 1968, no part may be reproduced or re-used for any purposes whatsoever without written permission of 
the State of Western Australia.
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