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การคัดกรอง TSH ในทารกแรกเกิด อายุ 48-96 ชม. (1)
ผลคัดกรอง TSH > 25 มิลลิยนู ิต/ลิตร (2)
 เจาะเลือดส่งตรวจ Free T4 หรื อ T4 และ TSH
 ให้ Thyroxine ขนาด 10-15 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/วัน (3) หรื อ 50 ไมโครกรัม/วัน ในทารกน้ าหนัก 3 – 4.5 กก.
Free T4 หรื อ T4 ต่าหรื อปกติ และ TSH สูง
(4)

Free T4 หรื อ T4 และ TSH ปกติ (4)
หยุดยา Thyroxine
TSH 6 –10 มิลลิยนู ิต/ลิตร
มิลลิยนู ิต/ ลิตรมิลลิยนู ิต/
ตร
เจาะเลือดส่งลิตรวจ
Free T4 หรื อ T4 และ TSH
ใน 1-2 สัปดาห์

TSH < 6 มิลลิยนู ิต/ลิตร
หยุดการติดตามผูป้ ่ วยได้

TSH > 6 มิลลิยนู ิต/ลิตร
มิลลิยนู ิต/ ลิตร

 ให้ยา Thyroxine ต่อ
 ตรวจ free T4 หรื อ T4 และ TSH
 ที่ 2 และ 4 สัปดาห์ หลังการรักษา
 ทุก 1-2 เดือนใน 6 เดือนแรก
 ทุก 2–3 เดือนระหว่างอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี
เป้ าหมาย
 Free T4 หรื อ T4 มีค่าอยูใ่ นช่วงสูงของค่าปกติ
ตามช่วงอายุ 
 TSH มีค่า 0.5-5 มิลลิยนู ิต/ลิตร
 ในกลุ่มที่สงสัยเป็ น transient hypothyroidism หรื อ
ยังไม่ทราบสาเหตุของ permanent hypothyroidism
ให้ยา Thyroxine ถึงอายุ 3 ปี
 ที่อายุ 3 ปี หยุด Thyroxine นาน 1 เดือน

ส่งต่อกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ
ฯ

เจาะเลือดส่งตรวจ Free T4 หรื อ T4 และ TSH
Free T4 หรื อ T4 ปกติหรื อต่า
TSH > 10 มิลลิยนู ิต/ลิตร

ส่งต่อกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ
เพื่อหาสาเหตุและให้คาแนะนา
หรื อให้ยา Thyroxine ต่อ

Free T4 หรื อ T4 ปกติ
TSH 5-10 มิลลิยนู ิต/ลิตร

Free T4 หรื อ T4 ปกติ
TSH ปกติ

Subclinical hypothyroidism

Transient hypothyroidism

ติดตาม Free T4 หรื อ T4 และ TSH
ทุก 1-3 เดือน * 2 ครั้ง

ติดตาม Free T4 หรื อ T4
และ TSH เป็ นระยะ (5)

TSH > 5 มิลลิยนู ิต/
ลิตร

TSH < 5 มิลลิยนู ิต/ลิตร

(1) การคัดกรอง TSH ในทารกแรกเกิด อายุ 48-96 ชม.
1.1 ทารกที่กลับบ้านก่อนอายุ 2 วัน ให้เจาะเลือดก่อนกลับบ้าน
1.2 ทารกเกิดที่บา้ นหรื อป่ วยหนัก ควรคัดกรองภายในอายุ 7 วัน และก่อนที่จะได้รับการเติมหรื อถ่ายเลือด
1.3 ทารกเกิดก่อนกาหนด อายุครรภ์นอ้ ยกว่า 36 สัปดาห์ (1) หรื อมีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2.5 กก. หรื อทารกแฝดที่เป็ น
monozygotic twin ควรทาการตรวจคัดกรอง 2 ครั้ง คือ เมื่อแรกเกิด และเมื่ออายุ 2-3 สัปดาห์
1.4 ทารกเกิดก่อนกาหนดที่ป่วยหนักและได้รับยา dopamine ควรทาการตรวจคัดกรอง 2 ครั้ง คือ เมื่อแรกเกิด (ภายในอายุ
7 วัน) และเมื่อหยุดการให้ dopamine อย่างน้อย 24-48 ชัว่ โมง เนื่องจาก dopamine ทาให้ TSH มีคา่ ลดลง
1.5 ทารกที่มารดาเป็ น Graves disease ควรทาการตรวจ T4 หรื อ free T4, T3, TSH เมื่อแรกเกิดและทาซ้ าเมื่ออายุ 1-2 สัปดาห์
(2) ผลการคัดกรองที่ผิดปกติ ตรวจโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(3) ควรเจาะเลือดทารกที่มีผลการคัดกรองผิดปกติเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโดยเร็ วที่สุด ภายในอายุไม่เกิน 2 สัปดาห์ พร้อมกับเริ่ ม
การรักษาโดยให้ยา thyroxine หลังเจาะเลือดทันทีโดยไม่ตอ้ งรอผลการตรวจยืนยัน ยกเว้นว่าสามารถรู ้ผลการตรวจยืนยัน
ภายในวันเดียวกัน ขนาดยา 10-15 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/วัน (2,3) รู ปแบบของยาเป็ นยาเม็ดขนาด 50 และ 100 ไมโครกรัม
แบ่งยาบดละลายน้ าปริ มาณเล็กน้อย กินวันละ 1 ครั้ง ผสมยาใหม่ทุกวันและกินทันทีหลังผสมยาเสร็ จ แนะนาให้กินยาเมื่อ
ท้องว่าง ไม่ควรให้พร้อมกับยาที่มีเหล็กและแคลเซียม นมถัว่ เหลือง และอาหารที่มีเส้นใยสูง หลีกเลี่ยงการใช้ยาน้ าโดยเฉพาะ
ยาน้ าที่ผสมขึ้นเองล่วงหน้าครั้งละมากๆ
(4) ทารกอายุ 1-2 สัปดาห์ ค่าปกติของ free T4 1.6-3.8 นาโนกรัม/เดซิลิตร, T4 9.8-16.6 ไมโครกรัม/เดซิลิตร และ
TSH 1.7-9.1 มิลลิยนู ิต/ลิตร
ทารกอายุ 2-4 สัปดาห์ ค่าปกติของ free T4 0.9-2.2 นาโนกรัม/เดซิลิตร, T4 6.9-16.6 ไมโครกรัม/เดซิลิตร และ
TSH 1.7-9.1 มิลลิยนู ิต/ลิตร
(5) ติดตามผูป้ ่ วยและตรวจ free T4, TSH ทุก 3-6 เดือน เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี หากผลเลือดปกติ คือ free T4 ปกติ และ
TSH < 5 มิลลิยนู ิต/ลิตร สามารถหยุดการติดตามผูป้ ่ วยได้
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