
 
 

คู่มือการคัดกรองทารกแรกเกิด  รพ.แม่ลาน้อย 

กลุ่มการพยาบาล  รพ.แม่ลาน้อย 

 

 

 

 
 

 



ค ำน ำ 

            การเก็บตัวอย่างกระดาษซับเลือดส าหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดหรือการตรวจคัด
กรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนนั้น  จัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่คลอดและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กรณีคลอดในพ้ืนที่นั้นๆ ดังนั้นทางกลุ่มงานห้องคลอดซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามตรวจคัดกรอง
สุขภาพทารกแรกเกิด จึงได้จัดท าคู่มือการติดตามตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดบนกระดาษซับเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน  นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานใหม่ได้เรียนรู้ขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  (Procedure) 
1. การเขียนกระดาษซับเพ่ือคัดกรองทารกแรกเกิด (TSH ,PKU ) 
2. การเจาะเลือดในการดาษซับ 
3. การเก็บส่งกระดาษซับและติดตามผล 

 
รำยละเอียดอ่ืนๆ (Supplementary notes)   
ค าอธิบายแนวทางการวินิจฉัยภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่ก าเนิด  
1. การคัดกรอง TSH ในทารกแรกเกิด อายุ 48-96 ชั่วโมง  
     1.1 ทารกท่ีกลับบ้านก่อนอายุ 2 วัน(48 ชั่วโมง) ให้เจาะเลือดกอ่นกลับบ้าน 
     1.2 ทารกเกิดที่บ้านหรือป่วยหนัก ควรคัดกรองภายในอายุ 7 วันและก่อนที่จะได้รับการเติมหรือ 
 ถ่ายเลือด 
     1.3 ทารกเกิดก่อนก าหนด อายุครรภ์น้อยกว่า 36 สัปดาห์ หรือมีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า  2,500 กรัม 
หรือทารกแฝดที่เป็น monozygotic twin ควรท าการตรวจคัดกรอง 2 ครั้ง หรือเม่ือแรกเกิด  และ เมื่ออายุ 
2-3 สัปดาห ์
     1.4 ทารกเกิดก่อนก าหนดที่ป่วยหนักและได้รับยา dopamine ควรท าการตรวจคัดกรอง 2 ครั้ง คือ เมื่อ
แรกเกิด(ภายในอายุ 7 วัน) และเมื่อหยุดการให้ dopamine อย่างน้อย 24-48 ชัว่โมง เนื่องจาก dopamine 
ท าให้ TSH มีค่าลดลง 
      1.5 ทารกท่ีมารดาเป็น Graves disease ควรท าการตรวจ T4 หรือ free T4 , T3 และ TSH  เมื่อแรก
เกิดและท าซ้ าเมื่ออายุ 1-2 สัปดาห์  
 2. ผลการคัดกรองที่ผิดปกติ ตรวจโดยหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ 
 3. ควรเจาะเลือดทารกที่มีผลการคัดกรองผิดปกติ เพ่ือยืนยันการวินิจฉัยเมื่ออายุ 1-2 สัปดาห์ พร้อมกับเริ่ม 
การรักษาโดยให้ยา Thyroxine หลังเจาะเลือดทันทีโดยไม่ต้องรอผลการตรวจยืนยัน ยกเว้นว่าสามารถ รู้ผล
การตรวจยืนยันภายในวันเดียวกัน ขนาดยา 10-15 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/วัน  รูปแบบของยาเป็นเม็ด ขนาด  
50 และ 100 ไมโครกรัม แบ่งยาบดละลายน้ าปริมาณเล็กน้อย กินวันละ 1 ครั้ง ผสมยาใหม่ทุกวัน และกิน
ทันทีหลังผสมยาเสร็จ แนะน าให้กินยาเมื่อท้องว่าง ไมค่วรให้พร้อมกับยาที่มีเหล็กหรือแคลเซียม  นมถ่ัวเหลือง 
และอาหารที่มีเส้นใยสูง  หลีกเลี่ยงการใช้ยาน้ าโดยเฉพาะยาน้ าที่ผสมข้ึนเองล่วงหน้าครั้งละ มากๆ  
4. ทารกอายุ 1-2 สัปดาห์ ค่าปกติของ free T4 1.6-3.8 นาโนกรัม/เดซิลิตร , T4 9.8-16.6 ไมโครกรัม/ 
เดซิลิตรและ TSH 1.7-9.1 มิลลิยูนิต/ลิตร ทารกอายุ 2-4 สัปดาห์ ค่าปกติของ free T4 0.9-2.2  นาโน
กรัม/เดซิลิตร , T4 6.9-16.6 ไมโครกรัม/เดซิลิตรและ TSH 1.7-9.1 มิลลิยูนิต/ลิตร  
5. ติดตามผู้ป่วยและตรวจ free T4 และ TSH ทุก 3-6 เดือน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี หากผลเลือด 
ปกติ คือ free T4 และ TSH <5 มิลลิยูนิตร/ลิตร สามารถหยุดการติดตามผู้ป่วยได้  
  
 



 

 
 

 

 

 



  

ขัน้ตอนการตดิตามและตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด(TSH,PKU) 

ห้องคลอดโรงพยาบาลแม่ลาน้อย  
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  ใช้เวลา 5นาที
  

 

                                                                                                                                                          

 ใช้เวลา 10-20นาท ี

  

 

                                                                                                                                                     

 

  ใช้เวลา 20นาท ี

* เขียนกระดาษซับฯด้วยลายมือทีช่ัดเจน ลงข้อมูลให้ครบถ้วน เว้นเวลาที่เจาะไว้ กรณีที่
ส่งยืนยันรอบ 2 ให้ระบุช่องหมายเหตวุ่า “การส่งตรวจครั้งที่ 2 “ 
* ไม่ต้องเขยีนค าน าหน้าชื่อมารดา 
*ออกใบนัดให้ในรายที่อยู่ในเกณฑ์ต้องคัดกรองซ้ าโดยนัดมาเจาะที่ห้องคลอดในวันท าการ 
* น าใบนัดเย็บติดหน้าสมุดฝากครรภ์และส่งเวรแจ้งให้พยาบาลในward รับทราบ 

* เจาะเลือดทารกที่อายมุากกว่า 48 ชัว่โมง(48-96ชั่วโมง) ลงบนกระดาษซับฯ ตากใน
อุณหภูมิห้องโดยวางในแนวระนาบอยา่งน้อย 3 ชั่วโมง(ใหป้ฏบิัตติามคู่มือการเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจ) 
* ลงบันทึกข้อมูลตัวอย่างกระดาษซบัในสมุดรับ-ส่งแผ่นซับฯ ลงเวลาที่เจาะในแผ่นซับ 
และเช็คข้อมูลในช่องยาปฏชิีวนะ 
* ให้ค าแนะน าและอธบิายตามใบนัดในรายที่ต้องมาคัดกรองซ้ าก่อนจ าหน่ายออกจากรพ.  
และลงนัดในระบบHos.xp 

* ติดตามกระดาษซับที่ward ตรวจเชค็ข้อมูลตัวอย่างกระดาษซบัฯและในสมุดรับ-ส่ง เซ็น
รับตามจ านวนที่เช็ค (ติดตามทุกวันทีม่ีเคส) 
* ส่งตัวอย่างกระดาษซบัฯที่บรรจุในซองสีน้ าตาลให้ผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานบริหารก่อน
เวลา 10.00 น.ของทุกวันท าการ เพื่อน าส่งที่ท าการไปรษณยี์แมล่าน้อยน าสง่ไปยังศูนย์
ปฏิบตัิการตรวจคัดกรองสขุภาพทารกแรกเกิดแห่งชาต ิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลัง
เสร็จจากการลงบันทึกและสง่ข้อมูลเขา้ในระบบ) 
 

* ลงข้อมูลในแฟ้มTSHและส่งข้อมูลเข้าในระบบNSPLimsPlus 
(www.neoscreen.go.th)ตามแนวทางการลงข้อมูลฯ น าตัวอย่างกระดาษซับบรรจุในซอง
สีน้ าตาลปิดผนึกมิดชิดลงวันที่และจ านวนที่ส่งหน้าซองให้ครบถ้วน 

* เจาะเลือดทารกลงบนกระดาษซับฯ(รายที่นัดมาคัดกรองซ้ าจากward)ให้ปฎิบัตติามคู่มือฯ 

* ติดตามและรับแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์การรายงานผลในระบบฯและในSMS(แจ้ง
เตือน) 
* กรณีรายงานผลที่ผิดปกติ ใหต้ิดตามทารก(โดยด่วน) เพื่อตรวจซ้ าเจาะเลือดส่งตรวจ 

Free T4หรือT4และT5(ตัวอย่างซีรั่ม)โดยเจ้าหนา้ที่ห้องปฏิบตัิการ ส่งตรวจlabนอก
(ตรวจยืนยันเอง) 
* ประสานพยาบาลOPDและแพทย ์ให้รับทราบและดแูลตามแนวทางในการวินิจฉัยภาวะ
พร่องไทรอยด์แต่ก าเนิด 
* แจ้งผลการตรวจคัดกรองรอบ 2 ให้ศูนย์ติดตามฯทราบและรายงานเข้าระบบ 

* ซักประวัติลงข้อมูลในHos.xp ของทารกผลรายงานผิดปกตทิี่นัดมาตรวจซ้ า ส่งพบแพทย์
และส่งเจาะเลือดที่ห้องปฎบิัติการ 
* ออกใบนัดเพื่อฟังผล จากตัวอย่างserum ที่ส่งตรวจและติดตามให้ได้รับการรักษาต่อเนื่อง 
* แจ้งผลการตรวจทางห้องปฏบิัติการ (คัดกรองรอบ2จากซีรั่ม) ให้พยาบาลผู้รับผิดชอบ
งานห้องคลอดได้รับทราบเพื่อท าการแจ้งผลกลับไปให้ศูนย์ตดิตามฯต่อไป 
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